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ÖN SÖZ 

Anadolu'nun Türkleşmesinde en önemli 
aşama olan Malazgirt Savaşı'nın 900. Yıldö
nümünü 1971 Ağustos'unda kutlayacağız. Tari
himizin bu büyük olayım Türk Tarih Kurumu 
olarak nasıl değerlendireceğimiz konusu görü
şüldüğü zaman, yapabileceklerimizin bilimsel 
yönde olması uygun görüldü. Buna göre Selçuk
lu'lar tarihinin belli başlı kaynaklarım yayın
lamak en önde gelen görevimiz olmalı idi. Ku
rum, daha önceleri de Selçuklu'lardan Osman
lı'lara kadar Anadolu tarihi alamnda önemli 
bazı kaynaklan ve araştırmalan yayınlaınıştı. 

Örneğin: 
1 - İBN-i BiBi : el-Evamirü'l-Alaiyye, 1956 (Tıpkı 

basım). 

2 - İsFABİNi : Irak ve Horasan Selçuklu'ları ta
rihi, 1943. 

3 - SADRünniN EBu'L-IlısAN ALi : Ahbarü'd-dev
leti's-Selçukiyye, 1943. 

4- NiZAMÜDDİN Şhıi: Zafername, 1949. 

5 - Abu'l-Farac Tarihi 2 cilt, 1945-1950. 
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6- RA.vENDi : Rahaıü's-Sudur. 2 cilt, ı957-

ı960. 

7 - URFALI MATEOS : Vekayiname, ı962. 

8- AKSARAYI: Müsamereıü'l-ahbar, ı944. 

9 - EFLAKi : Menakıbü'l-arifin. 2 cilt, ı959-ı961. 

ıo- REşinünniN : Camiü't-tevarih. 2 cilt, ı957-

ı960. 

ll - TiHRANi : Kitab-ı Diyarbekriyye. 2 cilt, ı962-

ı964. 

Bunlar arasında sayılabileceği gibi; Anadolu 
tarihine dair Batı dillerinde çıkmış şu araştır
malar da dilimize çevrilerek yayınlanmıştır : 

ı- PAUL WıTTEK: Menteşe Beyliği, ı944. 

2 - W ALTHER HıNZ : Uzun Hasan ve Şeyh Cü
neyd, ı948. 

3- SETON LLOYD- STORM RıcE: Alanya, ı964. 

4- FRIEDRICH SARRE: Konya Köşkü, ı967. 

Bunlar dışında yine Selçuklu ve Anadolu 
Tarih ve Uygarlığı hakkında şu monografiler 
de yayınlanmış bulunmaktadır : 

ı - SEMRA ÖGEL: Anadolu Selçuklu'larının Taş 
Tezyinatı, ı966. 

2 - M. A. KöYMEN: Büyük Selçuklu impara
torluğu Tarihi, 1954. 

3- OsMAN TURAN : Türkiye Selçuklu'ları Hak
kında Resmi vesikalar, 1958. 
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4 - AnMET TEMİR : Kırşehir Emiri Caca oğlu 

Nureddin'in 1272 tari/ıli Arapça, l\1oğolca Vakfiyesi , 
1959. 

5- FARUK Sül'IIER: Karakoyunlu!Lar, 1967. 

6 - İs:\ıAİL HAKKI Uzu!'iÇARŞILI : Anadolu. Bey
likleri, 1937-1969. 

7 - İSMAİL HAKKI Uzu~ÇAR~ILI : Osmanlı Dev
leti Teşkilalına 1\Ied/ıal, Biiyük Selçukıler, Anadolu 
Selçukileri, Anadolu Beylikleri, lllıaniler, Karakoyun
lu 1:e Akkoyunlularla 1\Jemluklerdeki Devlet Teşkila

lına bir bakış . 1941-l 970. 

8- SüHEYL ÜNVER : Selçuk Tababeti, 1940. 

9- ŞEVKET Aziz KA~su: Selçuk Türkleri hak
kında Antropolojik ilk tedkik ve neticeleri. 2 . Türk Tarih 
Kongresi, s. 440 - 456. 

lO- A. SüHEYL Ü NYER: Anadolu Selçukluları 
zamanında Umumi ve Hu susi Kütiiplıaneler. Atatürk 
Konferansları II. S. l - 27. 

Bunlardan başka Belleten' de daha bir 
çok araştırmalar yayınlanmıştır . 

Kurum Malazgirt Savaşının 900. yıldönü
mü dolayısiyle yayınları arasında yeni bir 
seri açmış ve bu seriden şu eserleri hasıma ver
miştir: 

1 - ADNAN Enzi : Anonim Tevarilı-i Al-i Selçuk. 

2 -ALi SEVİM : Ravzatü'l-Kiittab. 
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3- FARUK SüMER- ALi SEVİM: Islam Kaynak
larına göre N!alazgirt Savaşı. 

4 - AnNAN ERzi : Yazıcıoğlu Selçuknamesi. 

Bilimsel nitelikte olan hu yayınlardan 

başka Kurumumuz yeni bir seri daha açmıştır. 
Bu seri "Halk İçin Tarih Yayınları" serisidir. 
İşte bu serinin 1 sayılı kitabı olarak, Muhabir 
üyelerimizden Prof. Dr. Ali Sevim'in en son 
bulunan kaynak Ye yeni araştırmalara dayan
mak suretiyle yazdığı "Malazgirt Meydan Sava
şı" adlı bu küçük eserini yayın alanına çıkarmış 
bulunuyoruz. Bu eser küçük olmakla birlikte 

Malazgirt Savaşı hakkında bilinen bütün kay
nak ve araştırmaların en son bilimsel verilerini 
derli toplu okuyucunun önüne koymaktadır. 
Kurumumuz, Türk Tarihi'nin en önemli olay 
ve evrelerini bu seride çıkaracağı kitaplarla 
halkımıza ve aydınlarımıza tanıtmak kararın

dadır. 

Türk Tarih Kurumu Malazgirt Savaşı'nın 
900. yıldönümü dolayısiyle Ekim 1971 içinde 
bir "Selçuk Semineri" de düzenlemiş bulun
maktadır. Memleketimizin bu alanda çalışan 

bilim adamlarının katılacağı seminerde daha 
ziyade Selçuklu Uygarlığı ele alınacaktır. Semi-
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nere bugüne kadar 21 bilim adamımız birer bil
diri ile katılmayı kabul etmişlerdir. Bu bildiri
ler kitap halinde yayınlanacaktır. 

1971 Ağustos'unda Erzurum ve Malaz
girt'te yapılacak töreniere Kurumumuz geniş 
bir heyetle katılmaya karar vermiştir. 

ULUG İGDEMİR 
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MALAZGİRT SAVAŞINA DEGİN 
ANADOLU'DA SELÇUKLU
BİZANS ÇATIŞMALARI 

Selçukluların Gazneli Devleti'
nin egemenliği altında bulunan Ho
rasan 'ı işgal ederek bu bölgeye yer
leşip bir devlet kurmalarım sağlayan 
ünlü Dandanakan savaşından (23 
Mayıs 1040) sonraki yıllarda Selçuklu 
genişleme ve yayılma hareketleri daha 
çok batı yönünde olmuştur. Şöyleki : 

Gazne hükümdarı Sul tan Mes'
ud, Horasan'da bulunan büyük sa
yıdaki Türkmenlerden bazı zümreleri 
kendi hizmetine almayı başarmış ve 
özellikle saltanatının ilk yıllarında 

bu zinde unsurdan büyük yardımlar 
görmüştü. Fakat o, hükümranlığı için 
daima tehlikeli bulduğu bu Türk
menleri etkisiz bir duruma getirmeyi 
kendine amaç edinmişti. Bu siyasal 

Türkmen· 
lerin batıya 
hareketleri 

Malıugirı M. SaPGf'• 1 
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düşüncenin bir sonucu olarak M e s'
u d, sözkonusu Türkmenlerin ileri 
gelen heylerinden Yağmur B e y'i 
öldürttü. Bu olaydan sonra yaşantı

larımn tehlikeye düştüğünü gören 
Türkmenler, Göktaş, Oğuz-oğlu 

Mansur, Boğa, Anası-oğlu, Dana 
v.s. gibi belli-başlı beylerin yöneti
minde M es 'u d 'un hizmetinden ayrı· 
larak batı yönüne hareket ettiler. 
Bunlardanbir hölüğüAcem lrakı,na 
(Isfahan-Hemedan bölgeleri), baş
ka bir bölüğü Azerbaycan hüküm
cları Vehsudan 'la işbirliği yaparak 
bu ülkenin çeşitli bölgelerine yerleş

meyi başardı. Fakat bunlardan çeki
nen Vehsudan'ın Türkmen beyle
rinden birçoğunu öldürtmesi üzerine, 
burada kendilerini güvenlikte görme
yen Türkmenler' den bir zümre, Ur
m iye yörelerine gidip orada bulunan 
soydaşları öteki Türkmenlere katıl

dılar. Hep birlikte Hakkari bölge
sine giren bu Türkmenler, burada 
oturan Kürt boylariyle birçok kez 
çarpışmalar yaptılar. Bunlar, kardeşi 



Tuğrul Bey tarafından Azerbay
can ve Acem lr akı'nın fethine ata
nan İbrahim Yınal'ın bugünkü 
Tahran yakınlarındaki Rey şehrine 
gelmesi üzerine, Azerbaycan'da bu
lunan ve batı yönünde ilerleyen öteki 
Türkmenlerle birleşerek Zap suyu 
ile Buhtan (Bohtan = Bolan) 
çayının çıktığı dağlık yöreleri geçip 
Zaza K ürdlerinin yaşadıkları Bat· 
man, Erzen (Garzaıı) ve Buhtan 
sularının kaynaklarını teşkil eden 
dağlık bölgeleri tamamen istila 
ettiler. Bunlardan bir bölüğü B o ğ a 
ve Anası-oğlu'nun kumandası al
tında Mervaıı-oğulları Beyliği'nin 

egemenlik alanında bulunan D i yar
b e kir bölgesine gİı'erek S i Ivan
Mar d i n arasında yağma akınlarında 
bulundular. Başka bir bölük ise Cizre 
yörelerine gelerek buralarda aynı şe
kilde yağma hareketlerine giriştiler. 

Bunun üzerine Cizre hakimi Men'an
lı Ahmed'in oğlu Sül eyman, Ciz
re'nin doğu yöresinde konaklıyan 

Oğuz-oğlu Mansur'a ulaklar 

3 
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göndererek kışı bu bölgede geçirme
sini ve ilkhalıarda da öteki bütün 
Türkmenlerle birlikte güneye Suri
ye'ye gitmesini teklif etmesi üzerine, 
her ikisi arasında bir anlaşma yapıldı. 
Fakat Süleyman, t ertip ettiği bir 
şölen sırasında 1\1 a n sur'u tutukladı. 
Bu olay üzerine buradaki bütün Türk
menler çeşitli yörelere dağıldılar. Buıı
lardan bir bölüğü, M u sul'a yöneldi. 
Bunu öğrenen şehir hakimi Uka y l 
oğlu Karvaş ve ona yardıma gelen 
Di y ar b ekir emiri N a s rudd evl e 
Ahm e d'in kuvvetlerini bozguııa uğ

rattılar (1042). İzleme sırasında Sin
c ar ve N u seybin yöreleri tamamen 
yağma akınlarına uğratıldı. Bir yıl 

sonra (1043) M u sul üzerine yürüyen 
Türkmenler e m Ir Kar Va ş 'ı bozguna 
uğratarak şehri bir süre ellerinde tut
tular ve yörelerini yağmaladılar. 

Ir a k' taki Büveylı-oğulları hükümda
rı Celalüddev le ve Di y arb e kir 
hakimi N a s ruddevle Ahm e d, bu 
sıralarda Horasan'da Ni ş abur'da 

bulunan Tuğrul B ey' e, Türkmen-



lerin yukarıdan beri aniatmağa çalış
tığımız hareketlerinden şikayette bu
lundular. Bunun üzerine Tuğrul Bey 
bu şikayetleri dikkat nazarına alarak 
sözkonusu ülke hakimlerine olumlu 
cevaplar gönderdi. Bu sıralarda Hill e 
hükümdan Mezyed-oğlu Düheys 
ve Mu sul hakimi Karvaş, Diyar
b e k ir bölgesindeki soydaşlarından 

yardım alan M u s u I' daki Türkmenleri, 
Nisan 1044 tarihinde bozguna uğrat
tılar ve bunları Diyarhekir bölge
sine dek izlediler. Bu olayı haber alan 
Tuğrul Bey, Türkmenlere "İslam 
ülkelerine akınlarda bulunmamaları, 

Azerbaycan'a dönüp buradaki 
yaylak ve kışlaklara yerleşmeleri ve 
Bizans'a akınlarda bulunacak olan 
emir ve beylerin hizmetlerine girme
leri" konusunda yazılı bir buyruk 
gönderdi. Bunun üzerine Anası-oğ
lu, Göktaş ve Oğuz-oğlu Mansur 
heraberlerindeki Türkmenler'le D i
yarbekir bölgesinden ayrılıp Dicle 
nehrinin kuzeyinden Murat suyunu 
izleyerek Bizans'a tabi Ermeni top· 

5 
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Selçuklu 
Prenslerinin 
Anadolu'ya 
akınları 

raklanna akınlarda bulunduktan son
ra Erciş yörelerine geldiler. Buradan 
Azerbaycan'a geçmek üzere, Vas
purakan (V an gölü bölgesi) valisi 
Stefanos'dan izin istedilerse de vali
nin saldırılarına uğradılar, yapılan 

çarpışmada St e f an o s yeniidi ve 
hatta tutsak alındı (1045). Daha sonra
ki bölümlerde görüleceği üzere, gerçek
ten bu Türkmenler, Tuğrul Bey'in 
buyruğu gereğince, Anadolu'ya ya
pılan hemen hemen bütün akıniara 

ka tılmışlardır. 
Bu göçebe Türkmen akınlarından 

başka gerek Tuğrul B ey, gerekse 
öteki Selçuklu prensleri Rey ve Is
fahan bölgeleriyle Azerbaycan ve 
Doğu-Anadolu'ya sürekli akınlar

da bulundular. Şimdi bunları genel 
çizgileriyle anlatmaya çalışalım. 

Tuğrul Bey 1043 yılında bu
günkü Tahran yakınlarında bulu
nan Rey kentine (Tuğrul Bey'in 
bugün K ümbet-i TuğruH adıyla 

anılan türbesi buradadır) konup bera
berinde bulunan Selçuklu prenslerini 



çeşitli bölgelerin fethi ile görevlen
dirdi. Bu cümleden olarak kuman
daları altına birçok Türkmen kuv
vetleri verilen İbrahim Yına}, He
medan ve Isfahan şehir ve yörele
rinin, K utalmış, Resul-Tigin ve 
bunların başka bir kardeşi Hazar 
kıyı bölgelerinin, Prens Ha sa n ile 
Prens Yakut! de Azerbaycan'ın 
fethi görevine atandılar. Gerçekten 
adları geçen Selçuklu prensleri kah
ramanca savaşlar yaparak bü
yük başarılar kazandılar : 1 b
r ahim Y ınal birkaç yıl içinde He
med an ve Isfahan bölgelerinde 
giriştiği fetih hareketlerini Dicle neh
ri kıyılarına dek başarı ile sürdürdü. 
Kutalmış ise Aras nehrini geçip 
Gürcü ve Ermeni topraklarına gir
meyi başardı. Bu sıralarda Erran'da 
(bugünkü Gence ve Karabağ illeri) 
Bizans'a tabi Gürcü ve Ermeni 
krallıklariyle Müslüman Şirvan
Şahlar ve Şeddad-oğulları bey
likleri bulunuyordu. Bizans impara
toru IX. Konstantin Monomak'-

7 
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ın 1045 yılında tabi Gürcistan ha
kimi Liparit kumandasında gönder
diği kuvvetler, Şeddad-oğullan'nın 

başkenti D ovin'e değin ilerlediler. 
Tuğrul Bey, saldırıya uğrayan Müs
lüman Şeddad-oğulları'nı ko
ruma amaciyle, Kutalmış'ın ku
mandası altında bir ordu gönderdi. 
Her iki taraf arasında Gence 
önlerinde yapılan savaşta Bizans
lılar ağır bir yenilgiye uğradılar. 

Bu zafer, Bizanslılara karşı kazanılan 
ilk Türk başarısı olması bakımından 
önemlidir. Öte yandan Prens Ha
san, Tuğrul Bey'in imparator 
Konstantin ile dostluk andiaşması 
yapmış olmasına rağmen, Bizans'a 
tabi bir Ermeni ülkesi olan Vaspu
rakan'a girerek akınlarda bulundu. 
Bu ülke hakimi Aaron, Gürcistan 
valisi Katakal o n' dan yardım istedi. 
Toplanan Bizans kuvvetleri Prens 
Ha sa n 'ın kumandasındaki Selçuklu 
ordusu ile Büyük Zap suyu kena
rında şiddetli bir savaşa giriştiler. 

Bizanslılar çarpışma başladıktan biraz 



sonra Selçuklu kuvvetlerini pusuya 
düşürmek amaciyle, geri çekildiler. 
Düşmamn bozulduğu kanısıyla B i
zans ordugahına dek ilerleyen Sel
çuklu kuvvetleri gerçekten pusuya 
düşerek korkunç bir bozguna uğradı
lar. Prens Hasan ve yakınları bu 
çarpışma sırasında şehid edildiler 
(1047 /48). 

Prens Hasan'ın şehid ve 
ordusunun yenildiğini öğrenen 

Tu ğ r u I B ey, bunun öcünü al
mak amaciyle, Az er b ay ca n va
liliğine atadığı İbrahim Yı
na l'a Ana d o I u'da fetihlere de
vam etmesi konusunda emirler gön
derdikten başka, Erra n' ı feth
etrneğe çalışan K u ta I m ı ş'a da 
onunla birleşmesini bildirdi. İ br a
him Yı na I, K u t a 1 m ı ş 'la birlikte, 
kalabalık bir Selçuklu ordusuyla 
B iz a n s topraklarına girdiler ( l 048/ 
49). Tür k 1 e r'in bu saldırılarına 

karşı koyamayacaklarım anlayan 
Bizans'ın Va sp ura ka n valisi 
A ar o n ile Gür c i s t a n valisi 

9 

Kapetru 
( Hasanka
le) savaşı ve 
Bizans'la 
barış 
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K a ta k a 1 o n, Bizans imparato
runa ulaklar göndererek yardım iste
ğinde bulundular. Bunun üzerine 
imparator, Gürcistan hakimi Li
par i t'e, adıgeçen Bizans general
lerine yardıma gitmesini bildirdi. 
Sür'atle hareket eden Bizans kuv
vetleri Pa s i n ovasındaki K a
p et r u k al e s i önlerine kondu
lar (Eylül 1048). Öte yandan Ara s 
nehri boyunca ileri yürüyüşlerini 

sürdüren İ b r a h i m Y ı n a l ve 
K u t a I m ı ş kumandasındaki Sel
çuklu ordusu, Erzen(Erzurum)'e 
gelerek şehri yapılan savaştan sonra 
yakıp yıktılar. Daha sonra Pa s i n 
ovasına erişen Selçuklu ordusu ile bu
raya konmuş olan Bizans ordusu ara
sında şiddetli bir savaş başladı. Bi
zans ordusunun sağ kanadına K ata
k a l o n, sol kanadına A a r o n, mer
kez hattına da Li p a ri t kumanda 
ediyordu. İki bölüm halinde bulu
nan Türk ordusunu ise İbrahim Yı
nal ve Kutalmış yönetiyordu. 
Burada her iki taraf arasında çok 



şiddetli bir savaş başladı. Bütün bir 
gece süren çarpışmalar sonunda B i
z an s ordusu tam bir bozguna uğradı 
ve hatta başkomutan Liparit de 
tutsaklar arasında idi. Bu arada ölüm 
ve tutsaklıktan kurtulmayı başaran 
bir kısım Bizans kuvvetleri Va n ve 
Ani kalelerine güçlükle sığınabildi

ler. Bizans'a karşı kazanılan bu ilk 
ve büyük savaş sonunda Selçuklular 
çok sayıda tutsak almışlar ve binlerce 
araba dolusu ganimet elegeçirmiş

lerdir. İbrahim Yınal, Liparit ve 
birtakım ganimetieri Rey'de bulu
nan Tuğrul Bey'e götürüp sun
muştur. 

Bizans imparatoru IX. Kons
tantin, Bizans'ı ciddi biçimde kor
kutan Peç enek akınları nedeniyle 
yeniden bir savaşı göze alamamış ve 
Mervan-oğulları emiri N asruddevle 
Ahmed aracılığiyle Sultan Tuğ

rul'a barış teklifinde bulunmak zo
runda kalmıştı. Bu amaçla imparator, 
Tuğrul Bey' e tutsak Gürcü prensi 
Liparit için bir miktar kurtulu ş 

ll 
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akçası (fidye-i necat) ve sayısız de
ğerli armağanlada bir elçi heyeti 
gönderdi. Tuğru l Bey, Liparit'in 
tutsaklıktan kurtulması amaciyle, 
kendisine sunulan kurtuluş akçası

nı kabul etmedi ve Liparit'in kar
şılıksız salıverilmesi konusunda emir 
verdi. Tuğrul Bey, İstanbul'a 
dönmekte olan Li p ar it ile birlikte 
Şerif İsmail-oğlu Ebu '1-Fazl'm 
başkanlığında bir elçi heyetini im
paratora göndererek IX. yüzyılda 

İstanbul'da yapılan, fakat sonra
dan yıkılıp dökülen camiin yeniden 
onanlmasını, milırabmm üzerine ok 
ve yay işaretlerinin konulmasını, 

Mısır'daki şii Fa tım i Halifeliği 

adına okunan hutbenin sünni Bağ

d ad Ah b asi Halifesi ve kendi adı
na okunmak üzere, değiştirilmesini 

ve nihayet Abba s i Halifeliğine 

ödendiği gibi, Selçuklu Devletine 
de yıllık vergi ödenmesini bildir
di. Tuğrul Bey'in elçisiyle yapılan 
uzun konuşmalar sonunda "yıllık 

vergi ödenmesi" teldifi kabul edil-



medi ve Ebu '1-Fazl geri gönderil
di. Anlaşmanın imzalanmaması üze
rine imparator, Selçuklu saldınlarına 
karşı doğu sınırlarında bulunan ka
lelerin daha çok berkitilmesi kon
usunda emirler verdi. 

Yukarıdanberi sözkonusu edilen 
Selçuklu prenslerinin Anadolu'daki 
istila hareketlerini izleyen yıllarda 

Tuğrul Bey'in bizzat bu ülkede 
fetih ve istila hareketlerine giriştiğini 
görüyoruz. Tuğrul Bey, 1054 yılı 

başlarında ordusuyla birlikte doğudan 
Anadolu topraklarına girerek M u
radiye ve Erciş'i elegeçirdi. Daha 
sonra onun Çoruh havzasına gönder
diği kuvvetler Bayburt'u alarak 
Trabzon'a değin akınlarda bulundu
lar. K uzey yönünde hareket eden kuv
vetler ise Kafkasya 'ya dek ilerlediler. 
Batı yönünde Canik, güneyde de 
Anti-Toroslara değin akınlar ya
pıldı. Ayrıca başka bir kol da Kars 
yönünde ileri yürüyüşlerini sürdü
rerek kendilerine karşı çıkan bir Er
meni kuvvetini bozup yok ettiler. Bu 
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sıralarda Tuğrul B ey, V asil adlı 

bir Ermeni kumandanının yöneti
minde bulunan Malazgirt önlerine 
gelerek sağlam surlarla çevrili olan 
bu kenti kuşatmaya başladı. Vasil, 
bütün olanaklariyle savunma savaşı 
yapıyor ve Selçuklu saldırı ve sıkış
tırmalarına karşı koymaya çalışıyor
du. Kuşatma günlerce sürdü, kale bir 
türlü düşmüyordu. Bu durum karşı
sında Tu ğ r u I B ey surların altından 
lağımlar kazdırdı ise de Iağımcılar, 

Bizans lağımcıları tarafından tutsak 
alındı ve surlar üzerinde Tuğrul 

Bey'in gözü önünde birer birer öldü
rüldüler. Bunun üzerine Tuğrul Bey 
B it I i s 'ten büyük bir mancınık ge
tirterek surları dövdürmeğe başladı. 
Fakat ücretli bir Frank fedaisinin, 
kalenin fethini kolaylaştıracak olan 
bu büyük mancınıkı neft atarak yak
ması sonucunda kuşatma kaldırıldı. 

Tuğrul Bey bu bölgelerde birtakım 
akınlarda bulunduktan sonra yeniden 
Malazgirt önlerine gelip kuşatmaya 
başladı. Hatta bir ara surlarda açılan 



gediklerden. Selçuklu kuvvetleri sal
dınya geçtilerse de başarı sağlaya

madılar. Kış mevsiminin yaklaşması 
nedeniyle Tuğrul Bey kuşatmayı 
ikinci kez kaldırıp balıarda yeniden 
fetihlere başlamak amaciyle, Azer
baycan'a dönrneğe karar vermişse de 
Halife 'nin çağrısı üzerine B ağda d' a 
gitmiştir. 

Tuğrul Bey'in Anadolu'dan 
ayrılmasından sonra da muhtelif Sel
çuklu emir ve prensleri fetih ve istila 
hareketlerine devam etmişlerdir. Bu 
cümleden olarak Tuğrul B ey bera
berindeki Türkmenlerle Anadolu sı
nırlarına gaza amaciyle gelen karde
şi-oğlu Ya k u ti'ye fetihlere devam 
etmesi konusunda emirler verdi. Ya
kuti yanında bulunan Sabuk (Sun
duk?) adlı bir emirle Doğu-Ana
dolu'ya sürekli akıniara başladı 

(1057) . Bu akınları önlemek amaciyle 
Bizans imparatoru, general N ike
ph or Bryennios'u Anadolu'daki 
Rumeli ve Makedonya kuvvetleri 
komutanlığına atadıysa da başarı sağ-
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layamadı. Selçuklu kuvvetleri 1057 
yılı sonlarına doğru Fır a t'ı geçip 
M a I a t y a ve yörelerini istila ile, 
pek çok ganimet elde ederek kışı 

Erzincan yörelerinde geçirdiler. Er
tesi yıl (1058) yine harekete geçen 
Selçuklu akıncıları M uş'a değin akın
larda bulundular. Bütün bu akınlar 
ilerde yapılacak fetihlere öncülük et
mesi bakımından önemlidir. 

1059 yılında Anadolu'ya yeni
den Selçuklu akınlarının başladığını 
görmekteyiz. Prens Yakuti bera
berinde Horasan Saları, Kapar, 
Kicaciç ve Sabuk (bu adlar Ermeni 
kaynaklarında geçmektedir) adlı emir
ler olduğu halde, büyük bir Selçuklu 
ordusuyla Doğu-Anadolu toprak
larına girdi. Horasan Saları ku
mandasındaki kuvvetler Urfa'yı ku
şattılarsa da almayı başaramadılar. 
Anadolu'nun kuzey bölgelerinde iler
leyen öteki emirler Kızılırmak yö
relerine değin uzanmışlar ve Bizans' a 
tabi Ermenilerin elinde bulunan S i
vas üzerine yürümüşlerdir. Bu sal-



dırılar karşısında boşalan kent hiçbir 
güçlüğe uğranılmaksızın elegeçirildi 
(Temmuz 1059). Selçuklu kuvvetleri 
sayısız ganimet ve tutsaklarla Azer
beycan'a geri döndüler. İsaak 
Komnen (1057-1059)'den sonra Bi
zans tahtına geçen X. Konstantin 
Dukas (1059-1067) bu Selçuklu akın
larını önlemeğe çalıştı ise de hiçbir 
başarılı sonuç alamadı, Selçuklu akıncı 
kuvvetleri çekildikten sonra, başta 

Ma I at ya olmak üzere, yıkılan sur ve 
kalelerio onarılınasını emretmekten 
başka bir şey yapamadı. 

Anadolu'ya yapılan Selçuklu 
akınlarını yöneten Prens Ya k u ti, 
1062 yılında Horasan Saları ile 
Cemcem ve İsulu (bu adlar Er
meni kaynaklarında böyle geçmek
tedir), Ergani yörelerini yağma 

akıniarına uğratıp Diyarbekir böl
gesi hakimi Mervan-oğulları ile anla
şarak D i c I e ve Fırat havzalarına 

değin ilerlediler. İmparator Dukas, 
bu akınları durdurmak amaciyle, 
Normaudiyalı Herve'yi görevlen-
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Sultan Alp· 
Arslan'ın 

Anadolu 
seleri 

direli ise de Selçuklu kuvvetleri 
sayısız ganimet ve tutsaklar elde ede· 
rek artık üslerine dönmüşlerdi. Bu 
kuvvetleri bulamayan Herve, Urfa 
valisi Tavdanos'la Mervan ·oğulla· 
rı'nın elinde bulunan Amid (eski 
Diyarbekir)'i kuşattı ise de almayı 
başaramayıp geri çekilmek zorunda 
kaldı. 

Yukarıda Tuğrul Bey devrinde 
genel çizgileriyle anlattığımız Ana· 
dolu'yu istila harekatı Sultan Alp
Arslan zamanında da sürüp git
miştir. Babası Çağrı Bey'in ölü
münden beri (Mart 1060) Horasan'
da vali bulunan Alp-Arslan amcası 
Tuğrul Bey'in ölümünden (Eylül 
1063) sonra büyük askeri üstünlüğü, 
çabukluğu, azim ve enerjisi sayesin
de kısa bir zamanda taht isteklilerini 
ortadan kaldırarak Selçuklu Sultanı 
olmayı başarmıştı. O, memleket için
deki kanşıklıklara son verir vermez 
Tuğrul Bey'in izinden yürüyerek 
büyük bir ordu ile devlet başkenti 
Rey'den hareketle Azerbaycan'a 



geldi. Alp- Arslan U rmiye gö
lünün kuzey-doğusundaki Merend 
kentine eriştiği zaman Anadolu'ya 
sürekli akınlarda bulunan emir Tuğ
Tigin kuvvetleriyle birlikte kendi
sine katılarak yaptığı akııılar ve 
Anadolu'ya giden yollar konusun
da ona geniş bilgi verdi. Ayrıca 

yıllardan beri Anadolu'ya yapılan 
akınları yöneten kardeşi Ya k u ti, 1 b
rahim Y ınal ve K u ı almış'ın ço
cukları da kendisine katılmış olmalı
dırlar. Böylece Selçuklu prensleri ve 
bu bölgedeki tabi hükümdar ve emir
lerle N ahçivan'a gelen Sultan, 
Aras nehrini geçtikten sonra ordu
sunu iki bölüme ayırdı. Sultan bizzat 
başında bulunduğu orduyla Güreis
ı an üzerine yürüdü. Yolu üzerindeki 
Lori Ermeni Kralı Giorgi'yi yıllık 
Yergi vermek suretiyle, itaat altına 

aldıktan sonra Gürcistan toprakla
rına girdi. Kangarnı, Karılı ve 
J av ak h et (Tiflis- Ç oru h arası) böl
gelerini istila ettikten sonra Güreis
tan'ın kuzey uçlarına değin ilerleyip 
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birçok kale ve kentleri elegeçirdi. 
Gür cü kralı Bagrat memleketini 
terkedip Kafkas dağlarına sığınmış
tı. Sultan Alp-Arslan daha sonra 
Akşehir (Farsça: Sepidşehr, Gür
cüce : Akhalkelek) ve yörelerini ta
mamen aldı. Memleketinin istila edil
diğini gören Gürcü kralı, Sultana 
elçiler göndererek barış isteğinde bu
lundu ve yıllık vergi verrneğe razı 

olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Alp
Ar s lan geri dönüp Aras nehri hav
zasına geldi. Bu bölgede bulunan bir
kaç kaleyi aldıktan sonra ünlü Ani 
kentine geldi. Bu sıralarda başında 

Alp-Arslan'ın oğlu Melikşah ve 
veziri Nizamülmülk'ün bulunduğu 
ikinci Selçuklu ordusu, Aras vadisi 
boyunca ilerleyerek S ür m e l i 'yi ko
laylıkla elegeçirdikten sonra İslam 
kaynaklarında Farsça şekliyle Mer
yem-N işin olarak yazılan, sağlam 

surları bulunan kale önlerine gelerek 
kuşatmaya koyuldu. Hıristiyanlığın 
kutsal merkezlerinden biri olan M er
yem-N işin bir yer sarsıntısı sonunda 



kale surlarmdan bir bölümünün yıkıl
ması üzerine elegeçirildi. Öte yandan 
vaktiyle Bagrat Ermeni krallığının 
başkenti olan Ani önlerine gelen Sul
tan Alp-Arslan Arpaçay üzerinde 
bulunan, yüksek ve sağlam surlar ve 
içinde su dolu derin hendeklerle ko
runan bu kenti kuşatmaya başladı. 
Sultan kendisini epeyce uğraşııran bir 
kuşatma savaşı sonunda Ani'ye gir
meyi başardı. İç-kalede savunmayı 
sürdüren kuvvetler de vergi ödemek 
suretiyle teslim olmak zorunda kaldı
lar (Ağustos 1064). Alp-Arslan, ele
geçirdiği Ermeni ve Gürcü memle
ketlerini beraberinde bulunan tabi 
hükümdar ve emirler arasında şöylece 
bölüştürdü: Van gölü bölgesini 
N ahçivan emiriSakar-oğlu Ebu 
Dülef'e, Ani ve yörelerini Dübeyl 
emiri E b u' s- S evar -o ğI u M i n u
çehr'e, Gürcistan'ın bir kısım top
raklarım Gence emiri Fadlun'a, 
bir kısmım da Tiflis emirine verdi. 

Sultan Alp-Arslan Bağdad 
Abbasi Halifesi e l-Kaaim Bi-
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Bizans'ın 

durumu 

emriilah ile öteki İslam hükümdar 
ve emirlerine birer fetihname gön
dererek kazandığı başarılan ve yap
tığı fetihleri birer birer anlattı. Bu 
haber, başta B ağdad olmak üzere 
bütün İslam memleketlerinde büyük 
bir sevinç yaratmış ve şenlikler yapıl
masma neden teşkil etmiştir. Bu ba
şarılarından dolayı Halife kendisine 
Ebu'l-Feth (Fetih babası) unvanını 
vermiştir. 

Bu sıralarda Bizans'ın durumu 
iyi değildi : 1057 yılından beri impa
ratorluğu sarsmakta olan iç-buhran
lar, dış durum üzerinde de etkisini 
gösterdi. Ma k e d o n ya hanedanının 

sonlarına doğru İ ta 1 ya kaybedilmiş, 
Tuna sınırları zorlanmış, Balkan
larda da ciddi bir durum ortaya 
çıkmıştı. Önce Bizans'la iyi ilişkileri 
olan Macarlar Belgrad'ı işgal etti
ler (1064). Ertesi yıl K umanların 
baskısıyle Hazar Denizi kıyıların
dan ayrılmak zorunda kalan U zlar 
(Oğuzlar), P eçenekieri de önlerine 
katarak Bizans topraklarını istila ve 



yağma akınlarına uğrattılar. Kalaba
lık Uz kitleleri Tu na nehrini geçerek 
(1065) Bizans sınırlarını aşıp SeU.
nik'e değin Makedonya'yı yağma 
akıniarına tabi tuttular. İşte Bizans'ın 
tehlikeli ve ciddi bulıranlar içinde çal
kanması nedeniyle Anadolu'daki 
Selçuklu askeri harekatı daha da ko
laylaşmış oluyordu. 

Sultan Alp-Arslan yukarıda 
genel çizgileriyle anlattığımız Ana
dolu ve Gürcistan seferlerinden 
sonra, imparatorluk içinde ortaya 
çıkan iç-ayaklanmaları bastırmak 

ve doğu sınırlarında birtakım fetih
lerde bulunmak üzere geri dönmüş
tü. Sultanın bu uğraşıları sırasın

da Selçuklu prensleri, emlıleri ve 
Türkmen beyleri Anadolu'da akın
Iara devam ettiler. Daha önce de bu 
ülkede akınlarda bulunduğunu gör
düğümüz Horasan Saları, Dicle 
havzasındaki kalelerden bir kısmım 
aldıktan sonra Urfa bölgesine geldi. 
Siverek ve yörelerine akınlarda bu
lunarak sağlam surlara sahip olan 
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Urfa'yı kuşattı ise de başarı sağlaya
madı (1065). Fakat çok geçmeden 
yeniden aynı bölgeye iki kez daha 
gelerek akıniara devam etti ve kendi
sini karşılamaya gelen Bizans kuvvet
lerini bozguna uğrattıktan sonra bir
çok tutsak ve ganimet alarak bu 
bölgeden ayrıldı. 

Bir yıl sonra (1066), vezaretten 
uzaklaştırılıp öldürülen K ün d ür I ü 

vezir Amidü '1-mülk'ün devatdarı 
olan emir Gümüş-Tigin, berabe
rinde Afşin, Ahmed-Şah ve daha 
bazı Selçuklu emirleri olduğu halde, 
Ergani bölgesine gelip buralarda bir
takım kaleleri aldıktan sonra E I c e
zire'ye inerek Siverek-Kahta ara
smdaki N isibin'i kuşattı. Burada 
yapılan şiddetli bir savunma karşısın
da fazla uğraşmak istemeyen Sel
çuklu kuvvetleri, Fıra t'ı geçerekAdı
yama n bölgesine gelip buraları istila 
ve yağma akıniarına uğrattılar. Bu 
akınları önlemek amaciyle, bu bölge
deki Bizans uç kumandanı Aruan
danos Selçuklu kuvvetlerinin yolunu 



kesrneğe çalıştı ise de yapılan çarpış
mada yeniidi ve hatta tutsak hile 
alındı. Gümüş-Tigin ve heraberin
deki emirler büyük ganimet ve tut
saklarla hareket üsleri olan Ah 1 at' a 
döndüler. Afşin'in burada Gümüş
Tigin ile arası açılmış ve onu 
öldürmüştü. Fakat o, bu değer

li emiri öldürmesi sonucu olarak 
Sultan Alp-Arslan'dan sonde
recede korkması nedeniyle, herahe 
rinde bulunan kalahalık Türkmen
lerle birlikte batı yönüne hareket 
ederek Bizans topraklarına akın

Iara başladı. Afşin'in kuvvetleri
nin bir bölüğü Gaziantep'in hatı

sında bulunan Dülük'e gelip kon
du. Bin kişi kadar olan başka 

bir bölük ise yine Bizans egemenli
ğinde bulunan Antakya yörelerine 
gelip {Ağustos 1067) buraları baştan
aşağı ağır bir şekilde istila edip yağma 
akıniarına uğrattı. Afşin daha sonra 
kuzeye Malatya'ya yönelmiş, burada 
kendilerini karşılayan Bizans ordu
sunu bozguna uğratarak darmadağın 
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etmıştı. Bu zaferden sonra Af ş i n, 
To h ma vadisi boyunca ileri hareka
tına devamla Kayseri'ye gelip bura
sını da eline geçirdi. Daha sonra o, 
K arama n yörelerine de akınlarda 

bulunmuş, TorosveGavur dağlarını 
geçerek Halep bölgesine gelmiş ve 
Bizans ülkesinde yapmış olduğu akın
lar sonunda elegeçirdiği çok sayıdaki 
ganimet ve tutsakları Halep pazar
larında satmıştır (1067 sonları). O, 
ertesi yıl (1068) yeniden Antakya 
topraklarma girip akınlarda bulundu. 
Onun bu sürekli akınları nedeniyle 
Antakya, Halep ve Gaziantep 
bölgesinde istilaya uğramadık hiç 
bir yer kalmadı. Bu sıralarda 

emir Gümüş-Tigin'i öldürmesi 
nedeniyle kendisine kızan S u It an 
Alp-Arslan'ın af mektubunu alan 
Afşin Bey, Antakya kenti ileri
gelenlerinden 100 bin altın, birçok 
ipekli elbise ve savaş aletleri aldıktan 
sonra Sultanın katına gitmek üzere 
buradan ayrıldı (Nisan 1068). 



Sultan Alp -Arslan 1067 yılı 

sonlarına doğru Horas an'dan büyük 
bir ordu ile hareket edip ikinci kez 
Aras nehrini geçerek Gürcistan top
raklarına girdi. Bu ülkeyi istila ederek 
y eniden egemenliği altına aldı. Fakat 
onun esas amacı Anadolu'da bizzat 
fetihlere devam etmek ve dolayısiyle 
Bizans'a ağır darbeler indirmekti. 
Fakat imparatorluğun doğu sınırla

rında ortaya çıkan yeni olaylar nede
niyle geri dönmek zorunda kaldı. 

Ordusunun bir kısmını Anadolu sı
nırlarında bırakan Sultan, K u tal
mış-oğlu Mansur ve kardeşi Sü
leyman, Azerbaycan hakimi Ya
kuti, eniştesi Er-Ba s gan ve Ana
do! u 'ya yaptığı akınlarda cesa
ret ve kahramanlığı ile ün salan 
emir Sunduk'u Anadolu'da fetib
Iere devamla görevlendirdi. Ayrıca 

güney bölgelerinden de Selçuklu ta
büyeti altında bulunan mahalli Arap 
beyliklerine bağlı kuvvetler de Ana
dolu gazalarma katılmaktan geri kal
mıyorlardı. 
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Yukandan beri genel çizgileriyle 
anlatıldığıgihi, Malazgirt savaşın

dan önceki yıllarda aralıksız sürüp gi
den Anadolu'daki Selçuklu istila ha
reketleri sonunda Bizans 'ın savunma 
merkezlerini teşkil eden birçok kalele
rin yıkılınası dolayısiyle bu akınlar, 
daha sonraki yıllarda bu ülkenin bir 
Tür k yurdu haline gelmesini sağlaya
cak olan fetih hareketlerini kolaylaş
mıştır olması yönünden, önem kazan-. 
mıştır Çoğunlukla Selçuklu prensleri, 
emirleri ve Türkmen heyleri tarafın
dan yönetildiğini gördüğümüz bu söz
konusu akınlar, hiçbir zaman bir dağı
nıklık, bir başıhoşluk içinde yapılma
mış, aksine daha önceden tasarlanan 
planlar uyarınca yürütülmüştür. Tuğ
rul Bey, Alp-Arslan ve Melikşah 
tarafından dikkatle uygulanan plan
lar gereğince, Bizans imparatorluğu
nun Anadolu'daki hemen hemen 
bütün stratejik noktaları (şehir, ka
saha, kale ve yollar) dalgalar halinde 
gelen Selçuklu akıncılan tarafından 
yıkılıp yakılmış ve genel bir anlamla 



Bizans'ın " Anadolu'daki savunma gü
cü" adeta yok olup gitmiştir. 

Anadolu'daki Selçuklu istila ha
reketlerine muvazi olarak şii Mısır
Fatımı devleti egemenliği altındaki 
Suriye ve Filistin'de de Selçuklu 
askeri harekatının başladığını görmek
teyiz. Bu memleketleri ellerinde bu
lunduran Mısır-Fatımi devletinin 
bu ülkedeki egemenliğinin yavaş ya
vaş çöküşünü ve buna muvazi olarak 
Halep ve yörelerinde yeni bir siyasal 
kuruluşun Arap Mirdas-oğulları 

beyliğinin kurulduğunu görüyoruz. Bu 
sıralarda An ta ky a'yı içine almak 
üzere, Doğu-Akdeniz kıyısı bo
yunca Antartus (bugünkü Tartiı.s) 
kıyı kentinin güney yörelerine değin 
uzanarak Trablus-Şam'ın kuzey 
bölgelerini de kapsayan dar bir arazi 
şeridinde Bizans egemenliği devam 
etmekteydi. Fakat Anadolu'daki 
Selçuklu istila hareketleri nedeniyle 
buralardaki Bizans hükümranlığı ta
mamiyle zaafa uğramış ve hatta bu 
bölge Bizans ile ilişkisi kesilmiş bir 
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duruma düşmüştür. Anadolu'ya 
akınlar yapmakta olduğunu birçok kez 
söylediğimiz Türkmen kitlelerinden 
bazı zümreler, 1063 yılından itibaren 
Suriye ve Filistin'e inmeğe baş

ladılar. Beraberindeki bir miktar 
Türkmen atiısıyla Halep bölgesine 
gelen Han-oğlu Harun, bu bölge 
hakimi olan Arap Mirdas - oğulları 

emirleriyle birlikte Bizans toprakla
rına akınlarda bulunmuş ve bu yöre
lerdeki birkaç Bizans kalesini elege
çirmeyi başarmıştır (1068). Daha son
raki yıllarda (1069-70) K url u, Ats ız, 
Ş öklü v.s. gibi beyler beraberlerinde
ki kalabalık Türkmen kitleleriyle S u
ri ye ve Filistin'in istila ve fethine 
giriştiler. Birkaç yıl gibi kısa bir 
zamanda sözkonusu ülkelerin K u d ü s, 
Dımaşk(Şam), Remle, Taberiyye, 
Akka, Sur, Trablus - Şam, Ariş, 

Yafa ve nihayet Antakya gibi belli
başlı kentleri Selçuklu kuvvetleri ta
rafından fethedilmiş ve sonunda bu 
ülkede bir Selçuklu Devleti (Suriye 
Selçukluları) kurulmuştur. 



Anadolu'ya Selçuklu istila ha
reketlerinin başlamasından itibaren 
Bizans imparatorluğunda iç- kanşık
lık ve bulıranlar devam edip gitmekte 
idi. Özellikle Konstantin X. Du
kas'ın 1067 de ölümünden sonra va
siyeti gereğince üç oğlu adına karısı 
Eudokia tahta geçti. İç- karışık
lıklar hala sürüp gidiyordu. Buna 
muvazi olarak Bizans sarayındaki çe
şitli gurupların devlet yönetimine 
yaptıkları gelişigüzel karışmalar so
nunda imparatorluk eyaletleri tama
men ilimale uğramış, özellikle ordu 
kendi kaderiyle başbaşa bırakılmış
tı. Öyleki Anadolu'da bakımsız 

ve dağınık bir halde bulunan Bi
zans kuvvetleri çoğu zaman yiyecek 
ve giyecek bulma amaciyle, şehir ve 
kasabaları yağmalamaktan geri kal
mıyorlardı. İşte bütün bu nedenler
le imparatorluğun öteki eyaletlerin
de olduğu gibi, Anadolu'da da 
Selçuklu istilasına karşı koyacak 
bir Bizans ordusu görünmemektedir. 
imparatorluk içinde gittikçe artan 
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tehlikelerin surup gitmesi nedeniyle 
imparatoriçenin niyabeti ancak yedi 
ay sürdü. Saraydaki askeri kanadın 
tavsiyesi ve etkisi üzerine Eudokia, 
askeri aristokrasiye mensup zengin 
Kapadokyalı bir general olan Ro
manos Diogenes'le evlenmek zo
runda kaldı. Kapadokya'da (Si
vas-Kayseri yöreleri) geniş toprak
ları olan Romanos Diogenes çok 
haris bir adam olup daha önce tahtı 
elegeçirmek amaciyle, bir sUikast 
eyleminden suçlu idi. O, Eudokia 
ile evlenmek suretiyle emeline ka
vuşmuş, Ocak 1068 tarihinde Bizans 
imparatoru olmuştu. Fakat o, daha 
önceki imparatorlar gibi, İmparator
luğu kalkınduacak pek fazla bir kud
ret gösteremedi. Çünkü kendisi bom
boş bir hazine, uzun yıllardan beri 
yüzüstü bırakılmış bir yurt, perişan 
ve darmadağın bir ordu ile karşı kar
şıya gelmişti. Bu durum karşısında 
ümidini yitirmek istemeyen yeni im
parator, birtakım yenilikler yapmak 
istemişse de onun, evlenilikten yedi 



ay sonraya dek devlet yönetimini bir 
türlü elinden bırakmak istemeyen ka
rısı Eudokia ile arası açıldı. Bunun 
üzerine o, sarayı terk ile Anadolu 
yakasına geçip bu ülkeyi kurtar
mak amaciyle, Selçuklulara karşı se
fer. hazırlıklarına girişti. İmparator 
kısa bir zamanda büyük bir çaba 
göstererek Ana d o 1 u' dan özellikle 
kendi memleketi olan Kapadok
ya'dan çok sayıda asker topladığı 

gibi, Rum eli'deki Uz ve Peçenek
lerden de kuvvet sağlamayı başardı. 
Ayrıca Frank, Alman, İskandinav ve 
İ talya N ormanlarından ücretli asker
ler sağladı. Çeşitli uluslardan çabucak 
meydana getirdiği bu orduda gerçek 
bir birlik mevcut değildi. Ro ma n o s 
Diogenes, Mart 1068 tarihinde Su
riye yönüne hareket etti. Kayseri'
ye gelmeden önce Selçuklu kuvvet
lerinin Niksar'ı alarak yağma ettik
lerini ogrenince yolunu değiştirip 
Kays eri üzerinden Si v as'a, oradan 
D i vri ği yönünde ileri yürüyüşüne 
devamla, bu bölgelerde kendisini kar-

33 

Bizans'm 
karşı bare
ketleri 

Molo•girı M . Souofı, 3 



34 

şılayan Selçuklu kuvvetlerini geri çe
kilmeğe mecbur etti. İmparator ka
zandığı bu ilk başarıdan sonra güneye 
yönelerek Maraş'a geldi. Burada bir 
kısım kuvvetini, Fırat boylarına gön
derip sol-ard yanını güven altına 

almak istedi ise de bu yörelere akın
larda bulunan emir Has İnal, 
buna pek imkan vermedi. Daha sonra 
imparator, K uzey-Suriye'ye geldi. 
Burada ordusunu üç gün dinlendir
dikten sonra Ha I ep bölgesine in erek 
buraları tamamen yağma akınlarına 
uğrattı. Çok geçmeden o, Halep böl
gesinin en önemli kalelerinden birine 
sahip olan Menhiç üzerine yürüyüp 
kuşatmağa başladı. Şehir halkından 

büyük bir kısmı daha önce imparato
run buraya saidıracağını haber aldık
larından dolayı, şehri sür'atle terke
dip Haleh'e sığınmışlardı. İmparator 
şehri elegeçirmesine rağmen iç-kalede 
savunmayı sürdüren Ama r tic e 
(Umur-Tigin?) adlı bir Selçuklu 
emiri de çok dayanamayarak teslim 
olmak zorunda kaldı. Bu sıralarda 



Han-oğlu Harun ve Halep emiri 
Mahmud, Türkmen ve Arap kuv
vetleriyle Halep bölgesindeki Bizans 
askerilerine karşı saldırıya geçtiler. 
Bizanslılar kısa zamanda Menbiç'ten 
imparatordan yardım almalarına rağ
men bozulmaktan kurtulamadılar. 

Bozgunu haber alan imparator, dai
ma yanında bulundurduğu Kapadok
yalı birliklerle Ha I ep bölgesine gel
di. Onun bu harekatını dikkatle izle
yen Türkmen ve Arap kuvvetleri 
yeni gelmiş olan imparatorun asker
lerini çevirmeyi başardılar. Diogenes 
20 Kasım 1068 gecesi, derin bir ses
sizlik içinde harekete geçip kendi
lerini çeviren Türkmen ve Arap as
kerlerinin çadırlarını ateşe vermeyi 
başardı. O, kuşatılan kuvvetlerinin 
kurtarılmasını sağlayan bu zaferi 
tamamlamamış ve bozguna uğrayan 
Türkmen ve Arap askerlerini iz
lemek istememiştir. İmparator bu 
başarıdan sonraki günlerde yeniden 
Menbiç'e gidip yer yer yıkılan kaleyi 
onartmış ve buraya İberyalı general 
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Pharasmane'yi bıraktıktan sonra 
Halep bölgesine bağlı Azaz kalesine 
yürümüşse de alamamıştır. O, birkaç 
gün bu bölgede yağma akınlarında 
bulunduktan sonra daha önce Han
oğlu Harun ve Arap kuvvetleri 
tarafından alınan Arta h kalesi üzerine 
yürüdü. Harun ve Emir Mahmud 
onu karşıladılarsa da yenilmekten kur
tulamadılar. Arta h kalesini eline geçi
ren Diogenes, bu kalenin güneyinde 
bulunan İmm kalesini de almayı ba
şardı. Bu savaşlardan sonra 1068 yılı 
kış aylarında İstanbul'a dönen im
parator parlak törenlerle karşılan

mıştır. Büyük bir başarı gibi göste
rilen imparatorun bu seferi sırasında 
Selçuklu kuvvetleri tarafından N ik
sar'ın yakılıp yıkılması ve Sakarya 
boylarına değin sokulunarak Eski
şehir yörelerindeki ünlü Amorion 
kentinin yağmalanması önlenememiş
tir. 

1069 yılında Selçuklu akıncı kuv
vetleri Anadolu'nun çeşitli bölgele
rine saldırılara devam ettiler. Bu kuv-



vetlerin başında Af şin, Sun d u k, 
Ahmed-Şah, Türkman, Dilmaç
oğlu Mehmed, Dudu- oğlu v.s. gibi 
ünlü Türkmen beyleri bulunuyordu. 
Bu akınları önlemek üzere Bizans 
imparatoru Romanos Diogenes, 
Anadolu'ya bir miktar kuvvet gön
derdi ise de bunlar yenilmekten 
kurtulamadılar. Bunun üzerine impa
rator bizzat sefere çıkınağa karar 
verdi. Hazırladığı kuvvetli bir ordu 
ileKays eri yörelerine gelip buralarda 
akınlarda bulunan Selçuklu kuvvetle
rini geri püskürterek Fırat nehrine 
değin askeri harekatına devam etti. 
Onun esas amacı Anadolu'ya yapılan 
akınlarında Selçuklu hareket üssü olan 
Ah la t'ı almak ve bu bölgede bu
lunan kaleleri elegeçirmek suretiyle, 
Selçuklu akıııcılarını Bizans toprak
larından çıkarmak idi. Bu amacı ger
çekleştirmek üzere imparator, H ar
pu t'a geldiği zaman Selçuklu kuvvet
leri de Malatya'ya saldırmış ve bu
rasını imparator adına savunan P hi
laretos Brachamios'u ağır bir ye-
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nilgiye uğratarak perişan etmişlerdi. 

Buna rağmen Diogenes, M ura t s uyu 
boyunca ilerleyerek Pal u'ya geldi. 
Fakat öte yandan ardı arkası kesilme
yen akınlarla Ana d o I u içlerine ak
makta olan Selçuklu kuvvetleri, başta 
Konya ve Karaman olmak üzere, 
birçok şehir ve kasabaları istila ede
rek elegeçirmeyi başardılar. Kalabalık 
Konya şehrinin yıkılıp işgal edil
diğini öğrenen imparator, Doğu'da
ki askeri harekatına son vere
rek Selçuklu akıncılanmn dönüş 

yolların kesrnek ama ci yle, S iv as 
üzerinden Kayseri'ye geldi. Akın

cılar imparatorun bütün tedbirlerine 
rağmen Kilikya geçitlerinden geçe
rek güneydeki hareket üsleri olan 
Haleb'e gelmeyi başardılar. Böylece 
imparator bu ikinci seferinde de hiçbir 
esaslı başarı kazanamadan İstan
bul'a döndü. 

İmparator Romanos Dioge
nes'in zaman zaman giriştiği bu karşı 
askeri hareketlere rağmen Selçuklu 
akınları hiç duraklamadan devam 



ediyordu. Diogenes, bitip tükenme
yen bu Türk saldırılarını durdurmak 
için 1070 yılında yeniden Anadolu'
ya sefere çıkmaya karar vermişse de 
onun saraydaki yakınları kendisine 
engel oldular. Buna rağmen Anado
I u 'yu ihmal etmek istemeyen yurt
sever imparator, kendi yerine M an u el 
Komnenos'u kuvvetli bir ordu ile 
Anadolu'ya gönderdi. Bu sıralarda 
Sultan Alp-Arslan'la arası açılan 
eniştesi (Sultan'ın kız kardeşi 

Gevher Hatun'un kocası) Er-Bas
gan, Navekiyye adlı çok sayıda 

bir Türkmen kitlesinin başında, ken
disini te'diple görevli emir Afşin'
in önünden kaçarak batı yönüne 
hareketle K ız ılırmak kı yılarına 

dek ulaştı. Er-Basgan yolunu kes
rneğe çalışan Manuel Komnen'i 
S iv as yörelerinde yaptığı savaşta 

ağır bir yenilgiye uğratmış ve hatta 
on u beraberinde bulunan N i k ep h o
ros Melissenos ile birlikte tutsak 
almıştı. Er-Basgan'ın emir Afşin 
tarafından izlenmekte olduğunu öğ-
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renen tutsak Manuel, onu Bizans'a 
sığınınası konusunda iknaya muvaf
fak oldu. Başta Manuel olmak üzere, 
öteki tutsakları da salıveren Er
Basgan, Sultanın şiddetli gazabın

dan korktuğu için, yakınlariyle bir
likte İstanbul'a sığındı ve impara
tor tarafından parlak bir törenle sanki 
bir müttefik gibi kabul edildi. Öte 
yandan Er- B as g an 'ı izlemekte olan 
emir Afşin batı yönünde ileri yü
rüyüşüne devamla Kapadokya'
daki şehir ve kasabaları bir yıldırım 
hıziyle çiğnedikten sonra Frikya (Af
yon- U ş ak-D enizli yöreleri) bölge
sine girip Denizli yakınlarındaki Ho
n as ve Laodicea kentlerini yakıp 
yıkarak Marmara kı yılarına değin 

uzandı. Gönderdiği bir elçi aracılığiyle, 
Bizans'a sığınan Er- B asgan'ın be
raberindekilerle birlikte kendisine geri 
verilmesini Sultan adına İmparator
dan istedi. İsteğin kabul edilmemesi 
üzerine emir Afşin gidişinde olduğu 
gibi dönüşünde de Bizans kentlerini 
adeta yerle bir etti. Bu akınlar sıra-



smda elde ettiği sayısız ganimetlerle 
kışı Ana d o I u' da geçirdikten sonra 
Ah la t'a dönmüş ve kendisini merakla 
bekleyen Sultan Alp-Arslan'a bir 
mektup yazarak Er-B asgan ve Bi
zans hakkında geniş bilgi vermiştir. 
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SULTAN ALP-ARSLAN'IN 
SURİYE SEFERİ 

Bizans'tan sonra Orta-Doğu'
nun büyük devletlerinden birisi de 
şii Mısır-Fatımı devleti idi. Bu 
devlet, Halife el-M u iz (931-975) ve 
el-Aziz (955-996) devirlerinde sağ

lam temeller üzerine oturtulmuştu. 

el-Aziz'in saltanatının sonlarına 

doğru Fatımı devletinin sınırları 

Kızıl Deniz'den Atlas Denizi'ne 
dek olan memleketleri yani Hadra
mut, Yemen, Hicaz, Filistin, Su
riye ve bütün K uzey-Afrika'yı içi
ne almakta idi. Fakat özellikle sekizin
ci Halife el-M us tansır (1029-1094) 
zamanında mülki yönetimin bozulması 
ve bunun arkasından da devlet hazi
nesinin boşalması, askeri unsurların 
yetki çatışmalarına başlamalarına 

neden teşkil etti. Musul Hamdan-
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oğulları'ndan N asıruddevle, Ber
berilerle birlik olarak 1062-67 yılları 
arasında Sudanlıları hertaraf etmiş 
ve Halife adına vezaret makamını elin
de tutmayı başarmıştı. Fakat çok geç
meden Halifeye de sert davranışlarda 
bulunan N asıruddevle, bir yandan 
Halife, öbür yandan da rakipleri Yel
deniz ve Bedrülcemali v.s. gibi 
emirlerle çatışmak zorunda kaldı. 

Kuvvetli rakipleri karşısında sıkışık 

bir duruma düşen N asıruddev
le 1070 yılı başlarında, bu sıra

larda Horasan'da bulunan Sultan 
Alp -Arslan'a, Buharalı kadı 

Ebu Cafer Muhammed'i elçi ola
rak göndermiş ve ona "Ordusuyla 
birlikte Mısır'a gelmesini, memleketi 
kendisine teslim edeceğini ve şii Mısır 
Halifesi adına okutulmakta olan hut
beyi, sünni B ağda d Halifesi adına 
değiştireceğini" bildirmişti. Bu çağrı 
üzerine Sultan, Mısır' da da Selçuk
lu egemenliğini kurmak amaciyle, 
ordusunu hazırladıktan sonra Azer
baycan üzerinden Doğu-Anado-



1 u'ya girdi (1070 ortaları). Bu 
ülke sınırlarında bulunan Selçuklu 
akıncı kuvvetleriyle de ordusunu 
takviye eden Alp-Arslan Van 
gölünün kuzeyini izleyerek Ma
lazgirt önlerine geldi. Daha 
önceki yıllarda amcası Tuğrul 

Bey'in iki kez kuşattığı halde 
alamadığı sağlam bir kalesi bulu
nan bu kenti ve daha sonra da 
Erciş'i bir hamlede zaptetti. Henüz 
Selçuklu kuvvetleri tarafından alın

mamış olan Murad, Yukarı-Dicle 
ve kollan arasındaki birtakım kale
leri birer birer elegeçiren Sultan, 
Diyarbekir bölgesine gelerek Dicle 
nehri kıyılarındaki Harşefiyye yö
resine kondu. Sultan, Diyarbekir 
kentinin ulu surlarını büyük bir hay
ranlıkla seyretmiş ve ellerini sur 
taşlarına daha sonra göğsüne sür
müştür. Alp-Arslan bu bölge ha
kimi olan ve anlaşmazlık halinde 
bulunan Mervan -oğulları ailesinden 
iki kardeş Na s r ve Sa i d arasında, 

her ikisini de razı eden uzlaştırıcı bir 
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barış yaptıktan sonra Bizaosbların 

elinde bulunan Tulh um (Erga
ni'nin güney-doğusunda) ve Sive
rek şehir ve kalelerini fethedip o 
zamana değin birkaç kez kuşatıldığı 
halde alınamayan, sağlam surları bu
lunan Urfa kentini kuşatıp sıkıştır
maya başladı (Mart 1071). Şehir, 

Bulgar Alusianus'un oğlu Dük 
V asil'in kumandasında şiddetli bir 
savunma savaşı yapıyordu. Sultan 
Alp-Arslan elli gün süren bir ku
şatmadan sonra gereksiz yere daha 
çok zaman kaybetmemek için kuşat

mayı kaldırdı. O, hareketten önce 
yamnda bulunan fakih Ebu Cafer 
Muhammed'i Halep Mirdas-oğul

ları beyliği emiri Mahmud'a gönde
rip "Kendisine itaat arzeden bütün 
emir ve melikler gibi, onun da ka
tına gelip yer öperek itaatını arzetmesi
ni" bildirdi. Fakat Ma h m u d, korku
sundan Sultanın bu çağrısına uymayıp 
Haleb'ten sür'atle topladığı para ve 
armağanları ona göndermekle yetindi. 
Sultan, Mahmud'a yolladığı cevap-



ta "Adıma hutbe okutup mektuplar 
gönderrneğe devam ettiğin halde, ni
çin katıma gelmekten çekiniyorsun? 
Halbuki sen, katıma gelen bütün 
hükümdarlara yaptığım lütuf ve ih
sanları çok iyi biliyorsun" dedi. Mah
mud çok geçmeden annesiyle çocu
ğunu Sultana yolladı ise de bu hal 
Sultanı daha çok kızdırdı. Bunun 
üzerine Alp -Arslan Urfa'dan ayrı
lıp Ocak 1071 sonlarında doğru Bire
cik yakınlarında bulunan Nehrü'l 
C uz yöresinden Fırat nehrini geçti 
ve yakınlarda bulunan çok hoşlan

dığı bir çayırda dinlenmek üzere 
oturdu. Fakih Ebu Cafer, Sultana: 
"Ey efendimiz, Tanrı'nın sana ihsan 
ettiği nimete şükret" dedi. Sultan 
ona : "Bu nimet nedir?" diye so
runca Fakih : "Bu nehri Türk olarak 
yalnız memliıkler (köleler) geçmişti; 

halbuki sen bugün ilk kez bir Tür k 
Sultanı olarak geçiyorsun" dedi. Fa
kih'in bu sözleri Sultanın çok hoşuna 
gitmiş, maiyetindeki bütün emir ve 
beyleri toplayarak Fakih'e, bu sözleri 
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tekrar ettirmiş ve Tanrı'ya dua ve 
niyaziarda bulunmuştur. Sultan çok 
geçmeden hareketine devam etmiş, 

nihayet Haleh'e bağlı Kınnesrin 

ve Funeydik toprakları yönünde, 
Arap Esed-oğulları boyunun elinde 
bulunan yöreler ile yine Haleh'e 
bağlı Az az, Mercüdabık ve Esarih 
arasındaki arazide karargahını kur
muş ve itaat arzı için Mahmud'a 
yeniden ulaklar göndermişti. Sıkışık 
duruma düşen Mahmud bu sırada 
Haleb'te bulunan Bağda d N aki
bünnükebası Muhammed-oğlu 

Tırad'dan "Sultana gidip kendisinin 
huzura gelmesini affetmesini rica ile 
aralarını düzeltmesini sağlamasını" 

istemiş ve ona : "Sultan çok uzak
larda bulunduğu halde hen Halife 
ve Sultana itaatımı bildirip kendimin 
ve ülkemin korunmasını istemiştim. 

Ülkemin nasıl harap ve yağma
lanmış olduğunu gözlerinle gördün. 
Bu durum karşısında ben, Sultana 
gidip yardım talebinde bulunmak 
istiyorum. İşte Sultanın huzuruna 



gidip itaat arzını kapsayan mek
tubu" dedi. Bunun üzerine Tır ad: 
"Ver onu bana, Sultana götüreyim" 
dedikten sonra mektubu alıp otağı, 

Funeydik'te bir tepe üzerinde 
(bu tepe Alp-Arslan'ın burada 
karargahım kurmasından sonra 
Tellü's-Sultan yani Sultan Te
pesi adını almıştır) kurulan Sultana 
ulaşmak üzere yola çıktı. Beliı·li bir 
konak yerinde Sultan tarafından ken
disine gönderilen özel bir ata binip 
tepeye gelen Tır ad, Sultan katında 
pek çok izzet ve ikrama nail oldu. 
Sultan ona "Niçin huzura geldiğini 

sorunca" o, :"Emir Mahmud'u hu
zura getirmek için geldim. O, bu 
mektubu da bana verdi" dedi. Mek
tubun kendisi tarafından Mah
mud'un kalbini hoş tutmak amaciyle 
yazılıp gönderildiğini söyleyen Sul
tan :"Biz yakıniara gelince şuna kani 
olduk ki o, şehrin tarafımızdan yapı
lacak kuşatılmasına karşı savunma 
tedbirleri almak suretiyle bize karşı 
adeta ayaklanmış bulunuyor" dedi. 
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Daha sonra Tırad, Sultana "Mah
mud'un Halife ve Sultan tarafından 
gönderilen hil'atleri (özel giysi) giyip 
onlar adına hutbe okuttuğunu" bildirdi 
ise de Sultan ona : "Hangi şey onun 
hutbesini temsil ediyor? Üstelik katı
ma gelmek de istemiyor" şeklinde ce
vap vermek suretiyleMahmud' a olan 
kızgınlığını gösterdi. Ma h m u d 'un 
Sultanın katına gelmesi mes'elesi, iki 
aya yakın bir zaman müzakere konusu 
olmasına rağmen Mahmud bunda 
kesin olarak direndi. O, Sultana karşı 
takındığı bu isyankar tavrın karşı

lıksız kalmayacağını anladığı için Ha
lep kalesine çekilip birtakım Arap 
boylariyle, komşu bazı emirleri yar
dıma çağırdı. Bu çağrıya uyan emir 
ve boy reisieri Mahmud'un etra
fında çok sayıda bir kitlenin toplan
dığını gördükleri zaman onun çok 
kuvvetli olduğunu sanmışlardı. Fakat 
işler onların kanısının aksine oldu : 
Sultan Alp-Arslan, Mahmud'un, 
huzuruna gelmiyeceğini anladığı için 
Nisan 1071 başlarında Halep önle-



rine gelip karargahını kurdu. Türk 
ordusunun çadırları bu kez H alep 'ten 
başlayarak Escd-oğulları arazisi, Az az 
ve E s ari b yönünde birbirine yakın 
bir şekilde kurulmuştu. Şehri iki ay 
kadar kuşatan Alp-Arslan bir gün 
Mahmud'un bu direnişine kızmış ve 
maiyetindeki kumandanlara: "Getirin 
şu Bedevi emirini, vurun boynunu" de
mişse de başta veziri Nizamülmülk 
olmak üzere maiyeti erkanı onu bu ısra
rından vazgeçirmeyi güçlükle başar
mışlardır. Çok geçmeden Ha I ep burç
larından G an e m adlı burç delinmiş ve 
şehir, buradan yapılacak bir saldırıyla 
kolayca alınabilecek bir duruma gel
diği halde Sultan, Bizans'a karşı 

kuvvetli bir uç şehri halinde kalmasını 
istediği Ha I e b 'i kılıçla fethetmek is
tememiştir. Öte yandan şehri savunan 
kuvvetler artık savaşmaktan vazgeç
tiler. Çok geçmeden Ma h m u d, bir 
gece annesini yanına alarak şehir ve 
kalenin anahtarı ile birlikte Sultanın 
katına çıkıp yer öptükten sonra arz-ı 
ubudiyetini bildirdi. Sultan da Mah-

sı 
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m u d ve annesine iz zet ve ikramda 
bulunduktan sonra Halep yönetimi· 
nin yine kendi ellerinde kalmasım sağ· 

layan bir tevki (ferman) ile hil'at 
ve birçok armağanlar verdi. Haleh'te 

Bizans elçisi daha çok zaman kayhetmek isteme-
ve . 

Alp-Arslan yen Alp-Arslan, Mısır'a gıtrnek 
uzere Dımaşk' a hareket etti. Bu 
sıralarda Bizans imparatorundan 
kendisine bir elçi gelmişti. İ m para
tor Erciş, Ahlat, Malazgirt 
ve Menhiç'in geri verilmesini ve 
ayrıca armağanlar gönderilmesini Sul
tandan talep ediyordu. Elçi, bu istek
Ierin kabul edilmemesi halinde impa
ratorun kalabalık bir orduyla hare
kete geçeceğini de bildirdi. İmpara
torun bu tehdid dolu mesajına kızan 
Sultan elçiyi ağır bir cevapla geri 
yolladıktan sonra ordusunun bir kıs
mım burada bırakıp bazı kumandan
ları ve emir Mahmud'u Suriye ve 
Mısır'ın fethiyle görevlendirdi. Ken
disi de ordusunun büyük bir kıs
miyle Bizans imparatorunu bir an 
önce karşılamak üzere sür'atle hare-



kete geçmiş, hatta Fırat nehrini geçiş 
sırasında ordusunda bulunan at ve 
develerle maliann çoğu mahvolmak
tan kurtulamamıştır. Fakat Sultan 
bunlara hiç aldırmıyor, ileri yürüyü
şüne aralıksız devam ediyordu. Onun 
bu sür'atli yürüyüşünü ve bu arada 
ordunun zayiata uğramasım kısmen 
gören ve durumu imparatora müjde 
ile bildiren elçinin bu sözleri, impara
torun azmi, ordusu ve taraftarlan 
üzerinde olumlu bir etki yaptı. Alp
Arslan Fırat'ı geçtikten sonra yi
yecek sıkıntısı nedeniyle ordusundaki 
Ira k askerlerini terhis etmiş ve be
raberinde Horasan, Azerbaycan 
ve Erran kuvvetleri kalmıştı. Sultan 
daha sonra Urfa üzerinden Diyar
bekir bölgesine ulaştı. Burada özel
likle Silvan'da, Malazgirt'e dek 
iledeyip kaleyi elegeçiren Bizans or
dusunun kıyıromdan kurtulup ka
çan Malazgirt kadısiyle birlikte 
birçok Müslüman halk, durumun cid
diliğini Sultan'a bildirerek kendisin-
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den acele yardım isteğinde bulundu
lar. Bizans ordusunun ileri harekatını 
böylece öğrenen Sultan daha fazla 
zaman kaybetmeksizin Erzen ve Bit
lis boğazından geçip Ah la t'a geldi. 



III 

İMPARATOR ROMANOS 
DİOGENES'İN HAREKETİ 

Romanos Diogenes Bizans 
tahtına geçer geçmez yukarıda da 
belirtildiği üzere, Anadolu ve Su
riye'ye birkaç sefer yapmışsa da tam 
anlamiyle başarılı sonuçlar alamamış
tı . Bununla birlikte o, Selçukluların 
uzun yıllardan beri Anadolu'da gi
riştikleri istila hareketlerine son ver
mek ve onları bu ülkeden çıkarmak 
amaciyle Anadolu ve Azerbay
can'a kesin sonuç alabilecek büyük 
bir sefer hazırlığına uzun zamandan 
beri başlamıştı. Bütün hu hazır

lıklar sonunda B alkanlardaki Pe
çenek, Uz (O ğuz), Kıpçak, Islav, 
Bulgar, Alman ve Franklada Ana
dolu'daki, memleketi Kapadokya 
başta olmak üzere, birçok eyaletler
den, bu arada Ermeni, Gürcü ve Ha-

Bizans 
ordusu 
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zarlardan teşekkül eden büyük bir 
ordu meydana getirmeyi başardı. Çe
şitli kaynaklardaki kayıtlarda, bu 
ordunun asker sayısının 600 bine 
kadar çıktığı mübalağalı bir şekilde 
görünmekte ise de bunun, büyük ve 
küçük rütbeli 30 bin kumandanın 
yönettiği 100 bini yaya, 100 bini de 
atlı olmak üzere 200 bin civarında 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 
Bizans ordusunda kale delicileri, 
lağımcılar, çarkçılar, arahacılar ve 
mancınıkcılarla birlikte çok sayıda 

ustalar, 800 mandanın çektiği nal ve 
çivileri taşıyan 400 araba, içinde 
silah, mancınık ve öteki saldın alet
lerinin bulunduğu 1000 araba mevcut
tu. Bunlar arasında 1200 kişi tara
fından çekilen ve 10 kantar ağırlı

ğında taş atabilen büyük bir mancı

nığın da bulunduğu çeşitli kaynak
larda anlatılmaktadır. Bütün bunlar
dan başka imparatorun hazinesinde 
bir milyon altın, 100 bin ipekli elbise 
ile altın eğerler, kemerler, pek çok 
altın ve gümüş eşya da bulunuyordu. 



İmparator sayı ve teçhizat bakımın
dan muazzam olan bu orduya güve
nerek Anadolu'yu kurtaracağına 

kani olduktan başka, bütün İslam 
memleketlerini de alabileceğini ümit 
ediyor, hatta şimdiden buralara ku
mandanlarını vali olarak atamaktan 
geri kalmıyor, bu ülkelerdeki cami
lerin yerine kiliseler yapııracağını da 
söylüyordu. İmparator İstanbu l'dan 
hareket etmeden önce Ayasofya ki
lisesine gidip büyük bir dini törende 
bulunmuş ve büyük Altın Haç'ı 

ziyaret etmiştir. Tarihi bir değer taşı

mamakla beraber bu ziyaretle ilgili 
olarak aynı devirde yaşayan bir İslam 
tarihçisi, yenilgiden sonra imparato
run ağzından şu hikayeyi anlatmak
tadır: 

"Savaş için İ stanbul'dan sefere 
çıkan imparatorların törelerinden bi
risi de büyük kiliseye (Ayasofya) 
gidip yakutlarla bezenmiş olan Al tın 
Haç'tan şefaat dilemesidir. Ben de 
bu sefere çıkarken kiliseye gidip ora
daki haç'tan şefaat diledim. Bu sırada 
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haç bulunduğu yerden Müslümanların 
kıblesine doğru çevrildi. Buna çok 
hayret ettim ve onu doğuya döndür
düm. Ertesi günkü ziyaretimde haç'ın 
yine kıbleye dönmüş olduğunu gör
düm. Bunun üzerine onun zincirlerle 
bağlanmasını emrettim. Fakat üçüncü 
günkü ziyaretimde haç yine kıbleye 
yönelmişti. Buna çok hayret edip 
yenileeeğimi anlamıştım. Fakat arzu 
ve ihtiraslarımın etkisi altında kalarak 
İslam ülkelerine yürüdüm ve işte 
bunlar başıma geldi." 

Yukarı da da işaret ettiğimiz gibi, 
Romanos Diogenes yapacağı bu 
büyük seferi gizlemek ve Sultanı al
datmak amaciyle, Alp-Arslan Ha
l ep önlerinde bulunduğu sırada ona 
bir elçi göndererek Selçuklular tara
fından işgal edilen Ah l a t, Erciş, 

Malazgirt v.s. şehir ve kaleleringeri 
verilmesi şartlariyle barış teklifinde 
bulunmuştu. Büyük ordusuyla İ s
tanbul'dan hareket eden imparator 
Ana d o I u eyaletlerinden gelen kuv
vetlerin kendisine katılma yeri olan 



Sakarya nehri kıyılarına gelip kon
du. Burada ordusunu yeniden düzen
ledikten sonra Kapadokya yönüne 
hareket etti. İmparator Kapa d o k
y a'da uygulayacağı planlar konusun
da ordusundaki bütün generallerin 
katıldığı bir "Savaş Meclisi" topladı. 
Yapılan müzakereler sonunda impa
ratorun Azerbaycan' a uzanarak Sel
çuklu başkentine yürüme teklifi genç 
ve tecrübesiz generaller tarafından 

desteklenirken Nikephoros Bry
ennios ve J oseph Trakhaniotes 
gibi tecrübeli ve tedbirli generaller 
Ana d o I u' dan uz aklaşmanın tehlikeli 
olacağım, en uygun şeklin S iv as veya 
Erzurum'da karargah kurulup bu 
bölgelerde gerekli tedbirlerin alınma
sım, bu arada Selçuklu ordusunu yi
yecek sıkıntısına uğratmak amaciyle, 
bu bölgelerde tahrip hareketlerinde 
bulunulmasım ve nihayet Selçuklu 
kuvvetlerini Anadolu'ya çekerek Er
zurum veya Pasİn ovasında savaşı 
kabul etmenin daha doğru olacağı 

fikrini savundular. Fakat bu görüşü 
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kabul etmeyen imparator, Azerhay
c an' a yürümek üzere, Bizans' a tabi 
Ermenilerin idaresinde bulunan Si
vas'a geldi. O, burada Bizans ahali
sine zulüm yapmış olan Ermenileri 
şiddetle cezalandırıp prensleri At o m 
ve Ehusehl'i şehirden sürdükten son
ra Erzurum yönüne hareket etti. 
Erzurum'a erişen ve genel karar
gahını burada kuran imparator, Frank 
ve U ziardan teşekkül eden 30 bin 
kişilik bir kuvveti general Trakha
n i ot e s ile Bizans hizmetine giren ünlü 
N orman şeflerinden Ur s e 1 (Ur s e
li us, Roussel)'in kumandasmda 
İran içlerine ilerleyişi sırasında, arka
sını güven altına almak amaciyle, 
Ahlat üzerine gönderdi. Ayrıca Sel
çuklular tarafından işgal edilen Gür
cistan topraklarını yeniden almak 
ve sürekli saldırılara uğrayan Gürcü 
Kralı Bagrat'a yardımda bulunmak 
ve dolayısiyle kalahalık ordusuna yi
yecek maddeleri sağlamak amacİyle 
de 20 bine yakın bir kuvveti Gürcis
tan'a sevketti. Beraberinde bulunan 



kuvvetlerle de daha önce Sultan 
Alp-Arslan tarafından işgal edildi
ğini gördüğümüz Malazgirt üzerine 
yürüdü. Bu arada imparator İstan
bul'dan beri yanında getirmekte ol
duğu, daha önce Bizans'a sığındığını 
anlattığımız Alp- Arslan'ın eniştesi 
Er-Basgan'ı, vaki olacak bir sa
vaşta kendi aleyhine herhangi bir 
olumsuz harekette bulunması endişe
siyle, İstanbul'a geri yolladı. İm
parator Malazgirt'e yürümekte iken 
Ermeni ve Elcezire kuvvetleri ku
mandanı Basilakes (Vasilakes) 
Magistros da kuvvetleriyle birlikte 
kendisine katıldı. Bu sıralarda Bizans 
kumandanlarından Leon Debata
nes ve Basilakes, Alp-Arslan'ın 
korkarak Irak'a yöneldiğini bildir
diler. Gerçekte A 1 p -Arslan, İslam 
ve Bizans kaynaklarının da işaret 

ettiği gibi, H alep'ten ayrılıp Fıra t'ı 
geçtikten sonra bir ara M u s u 1 yö
nüne ilerlemişse de daha sonra Sil
van ve Erzeıı üzerinden Bitlis bo
ğazını geçerek Ahlat'a ulaşmıştır. 
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Malazgirt'in 
kaybı ve 
öncü 
savaşları 

Malazgirt üzerine yürüyen impara
tor, az sayıda Selçuklu kuvvetleri 
tarafından savunulan kaleyi "aman" 
ile teslim almasına rağmen şehir içinde 
pek çok insanı kılıçtan geçirdi. Öte 
yandan Alp-Arslan Selçuklu kuv
vetlerinin hareket üssü olan Ah la t'a 
geldiği zaman yukarıda adları geçen 
U rsel ve Trakhaniotes'in kuman
dasındaki kuvvetler Ahla t yönünde 
hareket halinde idiler. Bu kuvvetler 
Selçuklu akıncıları tarafından bozguna 
uğratılarak geri çekilmek zorunda bı
rakıldılar. Alp-Arslan'ın Ah la t'a 
geldiği ve Selçuklu kuvvetlerinin 
hareket halinde bulunduğu haberi 
etrafa yayılınca imparator, bunu 
tahkik için Nikephoros Bryen
nıos kumandasında yeniden bir 
kuvvet gönderdi. Bu kuvvetler 
Selçuklu ordusunun öncü kuvvet
leri kumandanı olan, daha önce de 
Anadolu'daki akınlarından bahset
tiğimiz emir Sunduk tarafından 

bozguna uğratıldı ve Bryennios 
yaralı bir halde güçlükle kaçmaya 



muvaffak oldu. Bu bozgun üze
rine, bunları Ahlat'a bağlı bir kısım 
Selçuklu kuvvetleri sanan imparator 
Ermeni gen er ali Vasilakes ku
mandasında yeni bir kuvvet daha 
sevketti. Bu kuvvetler de yine emir 
Sunduk tarafından bozguna uğra

tılmış, gen er al Vasilakes tutsak 
alındıktan başka beraberinde taşıdığı 
büyük haç da elegeçirilmişti. Sultan 
bu ha çın "zafer alameti" olarak Bağ
dad'a göndermesi için Hemedan'da 
bulunan vezir N iz am ülm ülk'e ulaş
tınlması hususunda emir verdi. Böy
lece Malazgirt meydan savaşından 
önce yapılan Selçuklu-Bizans öncü 
savaşları Selçuklu kuvvetleri tara
fından kesin olarak kazanılmıştır. 
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MEYDAN SAVAŞI 

Bizans elçisi aracılığiyle İmpa
rator Romanos Diogenes'in sefere 
çıkacağını öğrenen Sultan Alp-Ars
lan'ın sür'atle Suriye'den ayrılıp Di
yar bekir bölgesi üzerinden Ahlat'a 
vardığını görmüş tük. Bu arada Er
Basgan'ı izlemekten dönerek Bi
zans imparatorunun Anadolu'daki 
askeri harekatı hakkında bilgi top
layan emir Af şin, kuvvetleriyle bir
likte Ahlat'ta kendisini bekliyordu. 
Sultan karısı ve veziri Nizamül
mülk'ü hazineleriyle birlikte Heme
dan'a göndermiş ve kendisine sür'atle 
asker göndermeleri hususunda onlara 
talimat vermişti. Sultanın beraberinde 
yedek atiariyle birlikte 4 bin Hassa 
askerinden başka, Anadolu sınırla

rmda akınlarda bulunan Selçuklu emir 
ve beylerinin kumandasındaki 40 bin 

Selçuklu 
ordusu 
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akıncı kuvveti ve ayrıca Diyarbekir 
bölgesiyle öteki bölgelerden 10 bin 
kadar da gönüllü bir atlı kuvveti 
kendisine katılmıştı. Yukarıda nite
liğinden bahsettiğimiz 200 bin civa
rında bulunan ve çeşitli uluslardan 
meydana geldiği ıçın birlikten 
yoksun Bizans ordusuna karşılık sayı
ları ancak 50-60 bini bulan ve genel
likle atlı kuvvetlerden teşekkül eden 
Selçuklu ordusu küffara karşı "Türlük 
ve cihad" ülküsüyle donatılmıştı. Alp
Arslan'ın yanında Sav-Tigin, Sun
duk, Afşin, Gevher-Ayin, Ay
Tigin, Tarang-oğlu, Ahmed-Şah, 
Dilmaç-oğlu Mehmed, Dudu-oğ-
1 u gibi çoğu Ana d o I u 'ya sürekli 
akınlarda bulunmuş olan tecrübeli ve 
işbilir emirler yer almışlardı. Ayrıca 
Anadolu fatibi K u talmış-oğl u 
Süleyman (Süleyman-Şah), Ar
tuk, Tu tak, Danişmend, Saltuk, 
Mengücük, Çavlı, Çavuldur ve 
Porsuk gibi değerli ve savaş tekni
ğine sonderecede vakıf emirlerin de 
savaşa katıldığı rivayet edilmektedir. 



Fakat yukanda adlan geçen emirlerin 
Selçuklu ordusunun hangi kanatlarını 
yönettikleri bilinernem ektedir. 

Sultan Alp-Arslan yukanda 
andığımız öncü savaşlarından sonra 
ordusuyla birlikte Ahlat'tan hareket
le Malazgirt - Ahlat arasında bu
lunan Rab ve ovasına gelip ordusu
nun su sıkıntısı çekmemesi için, bu 
yörelerdeki dağlardan inen birkaç kü
çük kolla beslenen bir çay kenarında 
karargahım kurdu ve ovaya hakim 
tepeleri işgal ile ovayı kontrolü altına 
aldı (24 Ağustos 1071). Öte yandan 
Malazgirt'i işgal eden Bizans impa
ratoru ordusuyla buradan hareket et
ettikten biraz sonra Sultanın ordusu
nun çok yakıniara kadar gelip ovaya 
hakim olduğunu öğrenince büyük bir 
telaşa kapıldı; hatta bu arada bera
berinde rehin olarak getirmekte ol
duğu Malazgirtliler de Sultanın 

yaklaşması üzerine, Bizans ordusun
dan kaçınağa muvaffak oldular. İki 
ordu arasında artık çok az bir aralık 
kalmıştı. Alp -Arslan Bizans ordu-

67 



68 

Selçuklu 
elçi heyeti 
Bizans ka· 
rargihında 

suna kıyasla Selçuklu ordusunun az 
oluşu nedeniyle kesin sonuçlu bir 
meydan savaşına henüz karar verme
mişti. Zahiren barış teklifinde bu
lunmak ve gerçekte ise Bizans ordu
sunun durumunu yakından öğrenmek 
amaciyle, beraberinde bulunan Bağ
dad Abbas! Halifesi e l-Kaaim Bi
emrillah'ın elçisi kadı Ebu 'I- Ga
naim İbnü'l-Mahleban ile emir 
Sav-Tigin'in başında bulunduğu bir 
elçilik heyetini imparatora yolladı. 
İmparatorun, öncü savaşlarını kay
betmiş olmasına rağmen askerlerinin 
çokluğu ve iyi donatılmış olması ne
deniyle, zaferi kazanacağına tam bir 
güveni olduğundan, Selçuklu elçi he
yetiyle müzakerelere bile girişmedi. 

Sultan ona gönderdiği tekiifte : "Ül
kene geri dön, eğer barış arzu edi
yorsan bunu, Halife aracığıb ile ya
parız, aksi takdirde biz aznıimizde 

Ulu Tanrı'ya içtenlikle bağlıyız ve 
işi Ona bırakırız" diyordu. Alp-Ars
lan'ın, bu elçi heyetini sıkışık bir 
durumda olduğu için gönderdiğini 



sanan imparator, bunu kaba ve sert 
bir biçimde reddetmiş ve "Ben bu 
üstün duruma pek çok para sarfederek 
ve asker toplayarak eriştim, şimdi 

bundan asla vazgeçemem. Ban.ş an
cak Rey şehrinde yapılacaktır. Ben 
İsHim ülkelerine, kendi ülkem gibi 
hakim olmadan geri dönmeyeceğim." 
dedikten sonra heyete : "İsfahan mı 
güzeldir, yoksa Hemedan mı?" diye 
sorunca heyet başkam İ b n ü '1- Ma h
leban da: "lsfahan" diye karşılık 

verir. Bunun üzerine İmparator: "He
medan'm soğuk olduğunu haber al
dık, biz İsfahan'da kışlayacağız, hay
vanlarımız da Hemedan'da" dedi. Bu 
alaylı sözler karşısında İbnü '1-Mah
leban ona: "Hayvanlarınız Heme
dan'da kışlayabilir, fakat sizlerin ne
rede kışlayabileceğinizi bilmem" şek
linde çok anlamlı bir karşılık ver
mekten çekinmemiştir. Anlaşıldığına 
göre imparator bu savaşı kazanmakla 
yetinmeyip Selçukluları Ana d o 1 u'
dan attıktan başka bütün İslam ül
kelerini de elegeçirmek istemektedir. 
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Hatta o, savaştan önce Mısır, Su
riye, İran ve Irak'a beraberinde bu
lunan generalleri atamış, ancak Bağ
dad'ı bundan ayırarak bu konuda: 
"İyi bir insan olan o Şeyh'e (Hali
fe'ye) ilişmeyiniz, çünkü o bizim dos
tuınuzdur" demiştir. Böylece impara
tor, öncü savaşları yenilgisine rağmen 
kesin savaşı kazanacağından sonde
recede emin bulunuyordu. Selçuklu 
elçi heyeti geri dönüp imparatorun 
barış konusundaki red cevabını Sul
tana arz edince artık savaşın kaçınıl
maz olduğunu anlayan Alp-Arslan 
derhal hazırlıkların sona erdirilmesi 
hususunda emirler verdi. Bu sırada 
Sul ta mn fakihi ve ima mı B u har aI ı 
Abdülmelik-oğlu Ebu N asr 
Muhammed ona: "Ey Sultanım, 

sen Tanrı'nın öteki diniere üstün tut
tuğu İslam dini için savaşıyorsun, bu 
nedenle bütün hatiplerin minherlerde 
Müslüman halkla birlikte senin için 
duada bulanacakları Cuma günü, 
öğle namazı sırasında düşmana saldır. 
Ben Ulu Tanrı'nın zaferi senin adına 



yazmasını bekleriın" diyerek onu mo
ral hakımından kuvvetlendirdi. Ay
nca Halife el-Kaaim Biemrillah 
da o sıralarda bütün İslam alemini 
yakından ilgilendiren bu savaş için 
Muslaya-oğlu Ebu Said'e bir dua 
metni hazırlatarak savaş günü bütün 
İslam memleketleri minherlerinde 
okutulmasını emretti. Dua metni ay
nen şöyledir : 

Tanrım, İslam sancağım yükselt 
ve Islama yardım et ! Şirkin başını 
ezmek ve kökünü kazımak suretiyle 
onu mahvet! Sana itaat için, canlarını 
feda edip kanlarını, Sana tabi olma 
hususunda akıtan Senin yolunun mü
cahitlerini, onlan kuvvetlendirerek 
yurtlarını güvenlik ve zaferle dolduran 
yardımlanndan yoksun kılma! Mü'
minlerin emirinin borham olan Şehin
şihü'l-Azam (Sultan Alp-Arslan)'ın 
Senden dilediği yardımı esirgeme ki 
o, bu sayede hükmünü yürütür, şanını 
yayılır kılsın ve zamamn güçlükleri 
karşısında kolayca yerinde tutunabil· 
sin. Senin dinini şerefli ve yüce tuta· 
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bilmek için onu lütôfkar ve her za
man etkili olan desteğinden yoksun 
kılına! Onun, kafirlerin karşısındaki 
bugünkü günü, yarınma da yetsin. 
Ordusunu melek.lerinle destek.le, ni
yet ve azmini hayır ve başarıyla so
nuçlandır. Çünkü o, Senin ulu rızan 
için rahatını terketti; malı ve caniyle 
buyruklarına uymak amaciyle Se
nin yoluna düştü. Çünkü Sen : "Ey 
iman edenler, can yakıcı bir azaptan 
kurtaracak kazançlı bir yolu size gös
tereyim mi? Tanrı'ya ve onun Pey
gamberine inanıyorsanız onun yo
lunda can ve malınızla savaşırsmız" 
diyorsun. Senin sözün gerçektir. Tan
rım! o, nasıl Senin sözüne uyup şeria
tı'nın korunmasmda gevşeklik gös
termeden buyruğuna uymuş ve düş
maniarına bizzat karşı koyarak dinine 
hizmet için gecesini gündüzüne kat
ınışsa Sen de onu zafer kısmet eyle, 
dileklerinde ona yardımcı ol, kaza ve 
kaderini onun için iyi ve hayırlı bir 
şekilde tecelli ettir! Onu öyle bir ko
ruyucu ile kuşat ki düşmanlarm her 



türlü hilelerini defetsin ve lütfunla bu 
koruyucu onu, güzel sıfatiarın içinde 
en emin ve sağlam ellerle korusun! 
Yapmak istediği her işi ona kolay kıl. 
Böylece onun düşmana karşı giriştiği 
bu " Kutsal Hareket" zaferden ışık 

alsın ve şirk zümresinin, hak yollarını 
göremeyip sapıklıkta gözleri yu
mulsun. Ey Müslümanlar, doğru bir 
niyet, içten bir aziın ve Tanrı'dan 

korkan temiz kalplerle ve ılıHis bahçe
sinden kısmet alan inançlarla onun 
için Tanrı'ya yalvarıp yakarmız! Çün
kü eksiklerden yoksun olan Yüce 
Tanrı şöyle huyuruyor : " Ey Muham
med, onlara 'dualarınız olmasa Rab
him size niçin değer versin' de". Ey 
Müslümanlar, onun şerefli olarak 
düşmanlarını mahvetmesi, sancağını 

yükseltip zaferierin en son derece
sine eriştirmesi ve amacına erişmesi 
hususunda Tanrı'ya dua ve niyazda 
hulununuz! Tanrım! onun bütün güç
lüklerini kolaylaştır ve şirki onun 
önünde boyun eğdir. 
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Başta Hilafet başkenti Bağda d 
olmak üzere, bütün islam aleminde 
derin bir inançla yapılan bu dua, 
Alp-Arslan ve Selçuklu ordusu üze
rinde moral yönünden kuvvetli bir 
etki yapmış olmalıdır. Alp-Arslan 
yukarıda söylediğimiz gibi, Bizans 
imparatoruna yaptığı barış teklifine 
olumsuz bir karşılık alınca ordusun
dan birkaç bölüğü muhtelif emir ve 
beylerin kumandasında pusulara yer
leştirdi. Kendisi de bizzat merkez 
hattında bulunuyordu. Öte yandan 
Bizans ordusunun sol kanadında R u
me li kuvvetleriyle N ikephoros 
Bryennios, sağ kanadında Uz as
kerleriyle Kapadokyalı general Alia
tes, merkez hattında kırmızı atlastan 
bir elbise giymiş olan İmparator Ro
manos Diogenes, geride ihtiyat 
kuvvetlerinin başında da imparatorun 
oğulluğu Andronikos bulunuyordu. 
25 Ağustos 1071 gününü her iki taraf 
tam bir savaş düzeni içinde geçirdi. 
Bu arada Selçuklu atlı birlikleri sü
rekli olarak tekbir sesleriyle, boru, 



davul çalıp haykırarak ve oklar 
atarak Bizans askerlerini moral bakı
mından çökertmeğe çalışıyorlardı. Bu
na karşılık Bizanslılar yanından da 
çan sesleri duyulmağa başladı. Bütün 
savaş hazırlıklarını bitiren ve ak giy
siler giyerek "Ölürsem kefenim bu 
olsun" diyen Alp-Arslan Cuma sa
bahı maiyetindeki bütün kumandan
ları topladı ve onların yanında Tan
rı'ya şu yakarışta bulundu : "Ey 
Tanrım, Sana müvekkil oldum ve 
bu cihatla Sana yaklaşımı, Senin ka
tında secdeye kapanıyor ve yalvarı
yorum. Bu sözlerim, gerçek duygula
rımı ifade etmezse beni, yanımdaki 
yardımcılarımı ve askerlerimi yok 
et! Eğer içtenliğimi kabul ediyorsan, 
düşmaniara karşı bu cihatta bana 
yardım et ve beni muzaffer bir Sultan 
kıl!" O, bu yakarışiada Tanrı'ya olan 
inanç ve güvenini göstermiş oluyordu. 
Bu duadan sonra Sultan kumandan
Iarına şu söylevde bulundu : 

"Ben, muhtesipler gibi sabırlıyım 
ve kendini tehlikelere atan kimselerin 
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yaptıkları gibi, gazilerio başmda sava
şacağım. Eğer Tanrı beni başarıya ulaş

tırırsa - Ondan da bekle(liğim hudur
bu güzel bir sonuç olacaktır; eğer 

durum bunun aksi olursa oğlum M e
lik şah 'ı dinlemenizi, ona itaat etme
nizi ve onu yerime geçirmenizi sizlere 
vasiyet ediyorum". Onlar da hiç du
raksamadan : "Baş üstüne!" dediler. 
26 Ağustos Cuma günü namaz vakti 
yaklaştığı zaman Sultan, kumandan 
ve askerleriyle birlikte namaz kıldı ve 
onlara son olarak şu söyleYde bulundu: 

" Ey askerlerim ve kumandan
Iarım! Daha ne zamana kadar biz 
azınlıkta, düşman çoğunlukta olmak 
üzere, böyle bekliyeceğiz? Ben bizzat 
Müslümanlarm minberierde bizim için 
dua etmekte oldukları bu saatte düş

manın üzerine atılmak istiyorum. Galip 
gelirsek arzu ettiğimiz sonuç hasıl 

olacaktır, aksi takdirde şehit olarak 
cennete gideriz. Beni izlemek iste
yenler gelsinler, geri dönmek iste
yenler ise serbestçe geri dönebilirler. 
Bugün bırrada ne emreden bir Sultan, 



ne de emir alan bir asker vardır. 

Bugün ben de sizlerden biriyim ve 
sizinle birlikte savaşacağım. Biz, Müs
lümanların eskiden beri yapa geldik
leri bir gaza yapıyoruz." Bu söylevi 
heyecan içinde dinleyen asker ve 
kumandanlar hep bir ağızdan: "Ey 
Sultan, biz senin kullarınız, sen ne 
yaparsan biz de aynısını yaparız ve 
sana yardun ederiz, istediğin gibi ha
reket et" dediler. Bunun üzerine Sul
tan Alp-Arslan atının kolamın sık
tı, kuyruğunu bizzat bağladıktan son
ra ok ve yayını atarak silahiandı ve 
eline bir topuz aldı. Asker ve kuman
danlar da kendisi gibi yaptılar. Artık 

Malazgirt savaşı başlıyordu. Öte 
yandan Bizans imparatorunun son 
olarak topladığı Savaş Meclisi'nde ya
pılan konuşmalarda "saldırı" fikri 
benimsenmişti. Bu nedenle Bizans 
ordusunda, bir yandan saldırı hazırlık 
larının son safhaları tamamlanırken, 
bir taraftan da dini törenler yapılıyor, 
ellerinde renkli bayraklar olduğu halde 
kumandan ve papazlar ordu saflarında 
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dolaşarak askerlere moral verrneğe ça
lışıyorlardı. Tarihi savaş artık başla
mak üzereydi. Selçuklu ordusunun 
merkez hattında bulunan S u 1 ta n 
Alp -Ar s lan'ın yönetimindeki atlı 

kuvvetler tekbir sesleri, boru ve kös
lerden çıkan büyük gürültüler ya
nında sürekli haykırışlarla hareket 
halinde bulunuyorlardı. Bu kuv
vetler çok geçmeden okçuların koru
ması altında Bizans ordusunun mer
kez hattına, onları saldırıya zorlayan 
düzme bir saldırıya geçtiler. Pusular
dakilere oranla daha az sayıda olan bu 
atlı kuvvetleri bir anda yok etmek is
teyen Bizans imparatoru, bütün hat
lariyle saldırıya geçti ve taktik gere
ğince yavaş yavaş savunarak çekilmek
te olan Selçuklu atlı kuvvetlerini izle
meye koyuldu. Bizzat S u 1 ta n A 1 p
Arslan tarafından büyük bir malıa
retle uygulanan bu düzme geri çekil
me harekatı başanya ulaşmıştı. Zira 
Selçuklu pusularının bulunduğu yer
lere değin ilerlemiş olan imparator 
artık genel karargahından epeyce 



uzaklaşmıştı. Alp-Arslan'ın, ordu
suna, kesin sonuçlu bir meydan 
savaşı için "genel bir saldırı" emri 
verme zamanı artık gelmiş bulunu
yordu. Gerçekten bu emir verildiği 
zaman Bizans ordusu, pusularda 
bulunan Selçuklu atlı kuvvetleri 
tarafından ciddi bir şekilde tehdide 
başlandı. Artık Bizans imparatoru 
hatasını anlamakta çok geç kalmıştı. 
Pusulardaki atlı kuvvetler saldırıya 

geçtiği sırada Alp-Arslan da merkez 
hattı kuvvetlerinin taktik gereğince 
geri çekilmesini durdurmuş ve onları 
karşı saldırıya geçirtmişti. İşte bu 
anlardan itibaren Bizans ordusunun 
savaş düzeni bozulnıaya başladı. 

İlk Selçuklu darbesini· yiyen Bizans 
merkez hattı sür'atle çember içine 
alınmakta idi. Bu hatta bulunan 
imparator, sol kanattan yardım 

istemişse de pusulardaki Selçuklu 
atlı kuvvetleri buna imkan vermedi
ler. Öte yandan Bizans sağ kanadın
daki kuvvetler de yine pusudaki Sel
çuklu atlıları tarafından bozuldular. 
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Yukanda bahsettiğimiz gibi sağ ka
natta Nikephoros Bryennios'un 
kumandasmda bulunan Uz ve Peçe
nek atlıları başlarmda Tamış adlı 

beyleri olduğu halde, kendi soydaş
ları karşısında savaştan kaçmarak Bi
zans saflarmdan ayrılıp Selçuklu kar
deşlerinin safianna geçmekte hiç du
raksama göstermediler. İşte bu olay 
Bizans sağ kanadının bozulmasına 

aynca bir neden teşkil etmiştir. Çok 
geçmeden Bizans ordusunun tümü 
Selçuklu kuvvetleri tarafından ku
şatılmış bir duruma gelmişti. Geride 
takviye kuvvetlerinin başında bulu
nan ve üvey babası Diogenes'i pek 
sevmediği söylenilen Andronikos 
Bizans ordusunun dar bir çember 
içine alındığını ve hatta bu arada 
imparatorun öldüğünü ilan etmiş ve 
sanki kaçar gibi s ür' atle daha gerilere 
çekilmiştir. Aynı şekilde Bizanslıların 

özellikle mezhep baskıları nedeniyle 
onlardan hoşlanmadıklan Ermeni 
kıtalan da savaş alanından çekil
mekte hiçbir sakınca görmemişlerdir. 



Sultan Alp-Arslan hem çevrilen 
Bizans kuvvetlerinin yok edilmesini 
yönetiyor, hem de bizzat bir asker 
gibi sağa sola koşuyor, zaman zaman 
kılıç, ok ve süngü ile düşman asker
lerine saldınyordu. Bu sırada e m ir 
Ay-Tigin atından inip yer öperek 
ona : "Bir Sultanın Müslümanlara acı
ması gerekir; bir eşi daha bulunmayan 
o değerli varlığını savaşa sokup ölüm 
tehlikesine atmamalı, rabatı savaş mey
danına tercih etmelidir" dedi. Sultan 
emirin bu sözlerine karşılık olarak : 
"Bu zalim kavmi yenersem o zaman 
rahat edeceğim. Benim bu rahatsız
lığını sonunda Müslümanlar esenliğe 
kavuşacağından ben, bunu bir rahat· 
lık sayarım." dedikten sonra Ay-Ti
gin'i savaşa teşvik ettiği gibi kendisi 
de sürekli olarak düşmana saldın

larda bulunuyordu. Öğle vaktinden 
akşama ve hatta geceye dek süren 
bir meydan savaşı sonunda kosko
ca Bizans ordusu yenilmekten kur
tulamadı. Kuşatılan ordunun büyük 
bir kısmı kılıçtan geçirilmiş, çok 
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Bizans im
paratoru 
tutsak 
alınıyor 

sayıda general tutsak alınmış, as
kerlerden bir kısmı canlarını güç
lükle kurtarabilnıişlerdir. Bu arada 
Selçuklu kuvvetlerinin eline geçen 
ganimet sayısız derecede idi. Bi
zans imparatoru ise gerçekten son 
anlara dek bizzat kılıç kullanarak 
vuruşmaktan geri durmadı. Sonunda 
o, tutsaklık veya öldürülme t ehlike
siyle başbaşa kalmıştı. Yaralı bir 
halde akşam karanlığında atıyla bir
likte emin bir yere çekilmiş bekle
mekte iken, kaçan atım aramaya çı
kan emir Saduddevle Gevher
Ayin'in bir kölesi tarafından tcsadü
fen görülmüştü. Bu köle, altın eğerli 
ve süslü gemli bir atın yanında, altın 
tulgalı ve yine altınla örülmüş bir 
zırhı bulunan bu adamın değerli bir 
kimse olduğu kamsına varınca "ödül 
alırım" düşüncesiyle, onu öldürmek
ten vazgeçmiş, ellerini bağlayarak 

kendi çadırına getirmişti. Ertesi gün 
emir Gevher- Ayin'e gösterilen ve 
daha sonra da onun tarafından Sul
tamn karargahına götürülen bu tut-



sak 'm, Bizans imparatoru olduğu ileri 
sürülmüşse de bu hususta yine de 
şüpheler uyanınıştı. Fakat onu, daha 
önce imparatora elçilik heyetiyle bir
likte gönderilen Şadi adlı bir Hadi
min tamması ve aynca öncü savaşlan 
sırasında tutsak alınan Ermeni gene
rali B asilakis ve öteki Bizans tut
saklarımn onu görür görmez ağlaya
rak ayaklarına kapanmalan, bunun 
Bizans İmparatoru Romanos Dio
g e n e s olduğu hususunda hiç bir şüp

he bırakmamıştır. İslam, Bizans, Er
meni ve Süryani kaynaklarının belirt
tiklerine göre, Alp-Arslan impara
tora bir savaş tutsağı değil, aksine 
bir konuk hükümdar muamelesi yap
mıştır. Zira Sultan, onun imparator 
olduğunu tahkik ettirip anlayınca, 

derhal onun için özel bir çadır kurul
masını ve emrine hizmetkarlar veril
mesini emretti. Daha sonra katına 
getirttiği imparatora şunları söyledi : 

"Sana barış yapılınası için Ha
life'nin elçisini gönderdiğim halde, 
sen bunu reddetmedin mi? Sana düş-
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maolarımın (Er-Basgan) teslimini is
temek için emir Mşin ile haber gön
derdiğim halde bundan imtina etme
din mi? Benimle anlaştığın halde, (sa
vaşmak suretiyle) bana kıymadm mı? 
Geri dönmen için sana daha dün 
haber göndermeme karşılık 'buraya 
gelebilmek ve amacıma ulaşmak uğ
runa bu kadar para sarfettim ve çok 
asker topladıın. İslam ülkelerini kendi 
ülkeme katmadan nasıl dönebilirim 
ve memleketime karşı girişilen bu kö
tülüklerin sonuçlarını nasıl mazur gö
rebilirim ?' diye karşılık verdin." Bu
nun üzerine imparator : 

"Ey Sultan, ülkelerini almak için 
birçok uluslardan asker topladım ve 
para sarfettim. Buna rağmen, zaferi 
sen kazandm. Memleketİnı böyle, ben 
de bu halde (tutsak olarak) senin 
katındayım. Bu durumda beni azarla, 
hana sert sözler söyle ve istediğini 

yap" dedi. Bunun üzerine Sultan ona: 
"Eğer zaferi sen kazansaydın ha

na ne yapardm ?" diye sorunca impa
rator da: 



"Fena şeyler" diye karşılık verdi. 
Sultan: 

" Gerçekten doğru söyledin, eğer 
bunun aksini söyleseydin o zaman 
yalan söylemiş olurdun. Bu akıllı ve 
yiğit bir adamdır, onun öldürülmesi 
doğru değildir" diyerek ona şunları 

söyledi: 

"Şimdi sana ne yapacağımı sam
yorsun ?" İmparator şöyle karşılık 
verdi : 

"Bana şu üç şeyden birini yapa
bilirsin. Birincisi : öldürmek, ikincisi: 
elegeçirmek istediğim ülkelerinde beni 
halka ibret için göstermek, üçüncüsü 
ise yapınıyacağın bir şey olduğundan 
söylenınesi gerekmez." Alp-Ar s 1 an: 

" Bu nedir?" diye sorunca o da : 

" Affetmek, para ve armağanlar 
ile benim iyiniyetimin kabulü ve Bi
zans topraklarmda senin bir kölen, 
bir kumandanın ve bir naibin olarak 
beni yurduma göndermendir. Eğer beni 
öldürürsen bu sana bir çıkar sağlamaz. 
Çünkü bir başkasım benim yerime 
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imparator yaparlar" dedi. Bunun üze
rine Sultan : 

"Seni af etme kararındayıın. An· 
cak sen ümitsizliği giderilmiş ve hak
kmdaki niyetimi öğrenmiş bir kimse 
olarak seni serbest bırakacak para 
(fidye) miktarını söyle." dedi. İm
prator : 

"Sultan, istediği miktarı söyle
melidir" dedi. Sultan'ın "10 milyon 
altın" demesi üzerine İmparator : 

"Benim canımı bağışladığın için 
Bizans ülkesine sahip olmak senin 
hakkmdır. Fakat tahta geçtiğimden 

beri ordu hazırlamak ve savaşlar yap
mak amacİyle Bizans'ın mal ve para
larını tükettim ve halk bundan dolayı 
yoksul bir duruma düştü. Eğer durum 
böyle olmasaydı istediğinden daha faz
lasını verirdim" dedi. Böylece Alp
Arslan ile Romanos Diogenes 
arasında yapılan müzakereler sonunda 
aşağıdaki maddeleri kapsayan "Banş 
Andlaşması" yapıldı. 



1 - İmparator, kurtuluş akçası ola
rak bir buçuk milyon altın ve
recek. 

2 - Bizans devleti her yıl Selçuklu 
devletine 360 bin altın ödeyecek. 

3- Bizans'ın elinde bulunan bütün 
İslam tutsakları salıverilecek. 

4 - Bizanshlar gerektiğinde Selçuk
lulara askeri yardımda buluna
cak. 

5 - İmparator kızlarından birini Sul
tanın oğluna verecek. 

6- İmparator yeniden tahta otur
duğu takdirde Antakya, Urfa, 
Membiç, Malazgirt kent ve ka
leleri Selçuklulara bırakılacak. 

Barış şartları böylece saptandık-
tan sonra İmparator Sultana "ye
rime başka birisi geçirilmeden önce 
beni sür'atle İstanbul'a gönderiniz. 
Aksi takdirde amaca ulaşılamaz ve 
ben de imparator olarak Bizans tah
tına geçemem ve bunun sonucun
da da barış şartlarmdan hiç birisi 
yerine getirilemeyecektir." dedi. Bu 
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Iaşması 
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müzakerelerden sonra kendisine tah
sis edilen çadıra giden imparatora 
10 bin altın borç verildi. O bu altın
larm bir kısmını yakınlarına dağıt

tı, bir kısmiyle de tutsak kumandan
lardan bir kaçının, kurtuluş akçası 

vererek erkinliklerinin iadesini sağ

ladı. Fakat Sultan Alp-Arslan'ın 
buyruğuyla geri kalan tutsak gene
raller de kurtuluş akçası alınmaksızın 
salıverildiler. 

Ertesi gün yine Sultanın katı

na getirilen İmparator, ganimet ola
rak elegeçirilen taht ve kürsüsüne 
oturtuldu ve kendisine özel bir giysi 
ve taç giydirildi. Bu arada Sultan 
ona : "Sana güveniyor ve sözüne 
inamyorum, bu nedenle seni memle
ketine gönderecek ve hükümdarlığına 
iade edeceğim" dedi. Daha sonra 
Sultan, üzerinde "Tanrı'dan başka 

ilah yoktur ve Muhammed onun elçi
sidir" yazılı bir bayrak hazırlatarak 
ona verdi. Sultan atma binerek İm
paratorla birlikte bir fersah giderek 
onu uğur la dı. V edalaşma sırasında 



İmparator atından inerek Sultana ta
zimde bulunmak istemişse de Sultan 
buna engel olmuş ve "kendisiyle dai
ma dost kalacağı" hususunda and 
içtikten sonra onu kucaklayıp veda
laşmış ve ondan ayrılmıştır. Daha 
sonra Sultan Isfahan'a hareket et
miştir. 
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Sultan tarafından kendisine iki Bizans tah-

Hacip ve 100 Has sa askeri refakat 
edilen İmparator İstanbul'a doğru 
hareket etti. To kat' a gelip kaleye 
yerleşen İmparatorun, yenilgi ve tut
saklık haberi İstanbul'da, Bizans 
sarayında iki ayrı anlaşmazlığa neden 
teşkil etti: İmparatoriçe Eudo· 
kia, bir taraftan sürgünde bulunan 
X. Konstantin'in kardeşi Johan
nes Dukas'ı davet, öte yandan da 
Senato'yu derhal toplantıya çağırarak 
Romanos Diogenes'in tahttan in
dirildiğini açıkladı. Fakat J ohannes 
Dukas, Diogenes'in İstanbul'a 
gelmekte olduğunu öğrenince derhal 
yeğeni Mihael Dukas'ı (1071-1078) 
imparator ilan etmiş ve Eudokia'yı 

tında yeni 
bir impara
tor: Mihael 
Do cas 
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da bir manasııra çekilmeye zorla
mıştır. Tokat'ta bütün bunları haber 
alan D i o ge n e s, yeni imparatora bir 
mektup yazarak şunları bildirdi : 

"Ben asker toplamak, para sar
fetmek ve Hıristiyan dinini yükselt
mek için elimden geleni yaptım . Ça
halarımda hiç bir eksiklik gösterme
dİm. Askerim de az değildi ve tedhirle
rimde de yanlışlık yapmadım. Bu
nunla birlikte zaferi Müslümanlar 
kazandı. Bu sonucu hiç kimse değiş

tiremezdi. Ben Sultan Alp-Arsla
n'ın eline tutsak düşünce, o hana 
hiç ümit etmediğim biçimde ıyı 

davramşlarda bulundu ve beni, barış 
için vereceğim parayı kararlaştırdık
tan sonra iyiliklerde bulunarak salı
verdi. Hükümdarlıktan ayrılarak bu 
kaleye yerleştim, sof giydim ve senin, 
başkasından daha çok hakkın olan 
Bizans tahtına geçmenden dolayı 

Tanrı'ya şükrettim. Şimdi Sultan'ın 

durumu ve hana yaptığı iyilikleri 
sana bildiriyorum : Onunla yaptığım 
harışı bozma! Teklifimi kabul eder-



sen Hıristiyanlığın korunmasında 

aranızda vasıta olurum. Eğer ka
bul etmezsen, sen bilirsin. O 
zaman benim için kararlaştırılmış 

olan parayı verir, beni bu yük
ten kurtanrsın." Diogenes'in bu 
teklifini olumlu karşılayan Mihael, 
savaşlar nedeniyle Bizans hazinesinde 
çok az para kaldığını bildirerek geri 
kalanını sonra ödemek üzere, kurtuluş 
akçasının ancak bir kısımını ona gön
derdi. Diogenes bu parayla, Tokat'
tan topladığı 200 bin altın ve içinde, 
değerli taşlarla bezenmiş altından bir 
!eğen, ibrik ve tabak bulunan 70 bin 
altın değerinde olan mücevheratı, Sul
tana verilmek üzere, kendisiyle bir
likte gelen iki Ha c i b' e teslim edip 
onlara : "Bunlardan daha fazlasını 

göndermesinin mümkün olmadığını 

Sultana bildirmelerini" söyledi. Ay
rıca kendisini To kat' a dek getiren 
iki Ha c ip ile askerlere para ve arma
ğanlar verdi ve onları geri gönderdi. 
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Romanos 
Diogenes'in 
sonu 

Tür k askerlerinin To kat kale
sinden ayrılmaları üzerine, İmparator 
Mihael, Diogenes'e ulaklar gönde
rerek : "Eğer sen gerçekten rahip 
oldunsa, kiliselerden birine çekilip 
kaleyi hoşaltmalısın, hen de oraya 
bir kumandan atayayım" dedi. Fakat 
Diogenes onun bu isteğini yerine 
getirmeyip şu karşılığı gönderdi : 
"Ben henüz hükümdarlıktan çekil
miş değilim ve bu nedenle kalede 
oturuyorum". Daha sonra Diogenes, 
üzerindeki rahip giysisini çıkarmış 

ve kalede bulunan taeirierden borç 
para alarak etrafına 3 bin Ermeni 
askeri toplayıp Amasya'yı işgal 

etmişse de 1 ohannes Dukas'ın 

oğlu Konstantin Dukas ile yap
tığı savaşta yenilgiye uğramaktan 

kurtulamamıştır. Zor ve ümitsiz 
bir duruma düşen Diogenes'i, 
daha önce Antakya Düklüğüne 

atadığı Ermeni Haçatur Kilikya'
ya götürmüştür. Fakat Diogenes, 
burada da yeniden taht mücadelesine 
hazırlanmaya başladı. Kendisine ya-



pılan teklifleri reddetmesi üzerine yeni 
İmparator Mihael, 1072 yılı başla
rında, onu hertaraf etmek için And
ronik Dukas'ı Kilikya'ya gönder
di. Dukas, onu Adana'nın kuzey 
yörelerinde sıkıştınp hayatının bağış
lanması şartiyle, teslim almayı ba
şardı. Fakat çok geçmeden Diogenes 
hapse atılarak gözlerine mil çekildi. 
Diogenes bu acıklı durumunu, bu 
sıralarda Isfahan'da bulunan Sul
tan Alp-Arslan'a bir mektupla bil
dirmişse de çok geçmeden ıztıraplar 
içinde hayata gözlerini kapamıştır 

(1072 ortaları). 

Romanos Diogenes'in bu 
acıklı sonunu haber alan Alp-Ars
lan, gerçekten buna sonderecede üzül
müş ve onun öcünü almaya and iç
mişti. Bu itiharla o, Türkistan se
ferine çıkarken, K utalmış-oğulları 
ile birlikte birçok emir ve beyleri 
Anadolu'nun fethiyle görevlendir
di. Böylece Alp-Arslan'ın, Dio
g e n e s ile imzaladığı barış andiaşması 
bozulmuş ve Anadolu'nun gerçek 
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Zaferin 
aleisieri 
ve sonuç 

fetih hareketleri artık başlamış bulu
nuyordu. 

Bütün İslam aleminin çok ya
kından izlediği Malazgirt Meydan 
Savaşı sonunda Sultan Alp-Ars
I an, başta Hilafet merkezi Bağda d 
olmak üzere, öteki bütün İslam mem
leketleri hükümdarlarına birer "fe
tihname" göndererek kazandığı "Za
feri" müjdelemiştir. Bu zafer haberi 
bütün İslam memleketlerinde derin 
bir etki yaptı. Özellikle Zafer mek
tubu Bağdad'a geldiği ve halifelik 
ilerigelenleri ile Sarayın önünde top
lanan halka törenle okunduğu zaman 
büyük şenlikler yapılarak davullar 
çalınmış, borular öttürülmüş ve zafer 
takları kurulmuştur. Öte yandan Ha
li fe el -Kaaim Biemrillah, Sultan 
Alp-Arslan'a bir mektup göndere
rek kazandığı bu eşsiz zaferden dolayı 
kendisini kutlamış ve ona: "Tanrı'nın 
desteğine mazhar, galip ve muzaffer 
evlad, en büyük Sultan, Arap ve 
Acem hükümdarı, Dünya hükümdar
larının Efendisi, Müslümanların yar-



dımcısı, insanlarm sığınağı, devletin 
kahredici bileği, dinin parlak tacı, 

İslam ülkelerinin Sultam" gibi un
vanlarla hitap etmiştir. Halife'den 
başka öteki bütün İslam memleket
leri hükümdarlan da ayrı ayrı teb
riknameler yazıp bu sıralarda I sf a
han'da bulunan Sultan'a özel heyet
ler göndermek suretiyle onu kutla
mışlardır. Ayrıca devrin birçok şair
leri de Sultan hakkında kaside ve 
övgüler kaleme almışlardır. Birçok 
İslam tarihçileri, bu büyük zaferi, 
İslamiyetİn ilk devirlerinde, Bizans
lılara karşı İslamlar tarafından kaza
mlan, Asya ve Akdeniz'de İslam 
egemenliğinin kesin olarak yerleşme

sini sağlıyan Ka d isi ye ve Ye rm ük 
savaşiarına benzetmişlerdir. Bu bii
yük zafer, yalnız İslam aleminde de
ğil, Bizans ve Avrupa memleket
lerinde de ilgiyle izlenmiştir. Zaferden 
sonraki birkaç yıl gibi çok az bir 
zaman içinde Anadolu ve Suriye'
de eğemenliğin Tür kle ri n eline geç
mesi üzerine, bütün Avrupa, Bizans'ı 
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kurtarmak için harekete geçecek ve 
bunun sonucunda ünlü Haçlı Sefer
leri'nin hazırlıklarına başlanacaktır. 

Malazgirt Zaferi, Türk tari
hinin dönüm noktalanndan birini teş
kil eden önemli tarihi bir olaydır. Bu 
zafer sonunda Bizans'ın bütün ola
nakları kullanılarak hazırlanan büyük 
ordu, darmadağın edildiğinden, zaferi 
izleyen yıllarda Tür k akıncı kuvvet
leri, kendilerine karşı belirli hiç bir 
direnişi e karşılaşmadan Ana d o I u 
içlerine akar ak kısa bir zamanda Ege 
ve Marmara kıyılarına değin kolayca 
ilerlediler. Türk kuvvetleri bu kez, 
bir istila amaciyle hareket etmeyip 
fethettikleri şehir ve kasabalara yer
leşerek Anadolu'nun Türkleşme
sini sağlamışlardır. Genel bir sonuç 
olarak ifade edilebilir ki, Malazgirt 
Zaferi'nin ve bu zaferin eşsiz kah
ramanı Ulu Sultan Alp-Arslan'ın 
Türk Ulusuna en büyük armağanı, 
bugün üzerinde yaşadığımız bu yur
dun, baştan başa fethedilerek bu 
ülkede bağımsız bir devlet haline 



gelip dünya siya.setinde önemli roller 
oynamamızı sağlamış olmasıdır. Bu 
itiharla, başta Sultan Alp-Arslan 
olmak üzere, 900 yıl önce bu ünlü 
savaşa katılarak canlarını, mensup 
oldukları yüce Türk Ulusu'nun yük
selmesi uğruna feda etmekten çekin
memiş olan kahraman kumandan ve 
askerlerin aziz hatırasını gurur ve 
saygıyla anmalıyız. 
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